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1. ഉള്ളടകം 

2. ആമുഖം 

3. അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലൂക്ട നമുക് തുടങ്ങാം. 
4. എന്താണ് മൂലധന കനഭപാളം? 

5. എന്താണ് ക്െകയൂര്ിറ്റി?  

6. എന്താണ് ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട പ്പാഥമിക ദ്വിതീയ 
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7. മൂലധന കനഭപാളത്തില്  ക്െബിയുക്ട സ്ഥാനം 
എന്ത് 

8. മൂലധന കനഭപാളത്തില്  എന്.എസ്.ഡി.എലിക്െ 
ഉത്തര്വാദ്ിതവക്മന്ത് 

9. ഡീമാറ്റ് മനസ്സിലാകല്  
10. ഡീമാറ്റ് എന്നതിക്െ അത്ഥക്മന്താണ് 

11. എന്താണ് ധന ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
12. ക്ഡഭപാെിറ്ററി അക്കൌണ്ട് എന്നാല്  എന്ത് 
13. ആര്ാണ് ക്ഡഭപാെിറ്ററി പാടിെിപെ് 
14. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് 
ക്കാണ്ടുള്ള ഭനടങ്ങള്ക്  എക്ന്തല്ാം 

15. എന്..എസ്.ഡി.എല്  നല്കുന്ന ഭെവനങ്ങള്ക്  
16. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങല്  
17. ഭബെിക് െവീെസ് ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
18. ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  
19. റീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  ഓഫ് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 

20. ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യുന്നതിനും 
കനഭപാള വയാപാര്ത്തിനുമുള്ള ഒത്തുതീപ് 

21. ക്െകയൂര്ിറ്റികലുക്ട പ്ടാന്സ്മിഷന്  
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ഗൈഭപാക്ത്തഭകഷനും 

24. ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് കടം ക്കാടുകലും വാങ്ങലും 

25. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിന ഭവണ്ടിയുള്ള പവ  
ഓഫ് അഭറ്റാണിയുക്ട ഉപഭയാൈം 

26. എന്.എസ്.ഡി.എലില്  നിന്നുള്ള ഇ-
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31. എന്.എസ്.ഡി.എലില്  നിന്നുള്ള 
ഉപകാര്പ്പദ്മായ മറ്റ് ഭെവനങ്ങള്ക്  

32. എന്.എസ്.ഡി.എല്  കണ്ഭൊളിഭഡറ്റഡ് 
അക്കൌണ്ട് ക്െറ്റക്മെ്  

33. എസ്.എം.എസ് അഭലട് ക്ഫെിലിറ്റി 
34. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
ഭൈാള്ക്ഡ് ക്െയ്യല്  

35. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് മാറ്റുകഭയാ 
നവീകര്ികുകഭയാ ക്െയ്യല്  

36. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ല ഭകാപഭററ്റിംഗ് 
ആനുകൂലയങ്ങള്ക്  ല യമാകല്  

37. എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഭെവനങ്ങള്ക്കുള്ള 
ൊ് 

38. നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് പ്രദ്ധികുക 

39. കൂടുതല്  വിവര്ങ്ങള്ക്  
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40. ല ികാത്ത ഡിവിഡെ്/ഓൈര്ികള്ക്  
എന്നിവയുക്ട റീഫണ്ട് ആവരയക്പടല്  

41. ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട പ്ടാന്സ്ഫറിന ഡീമാറ്റ് 
നിബന്ധമമാണ് 

42. ഇന്ക്വഭെസ് സ് അവയക്നസ് ഭപ്പാപ്ൈാം 

43. നിഭേപകകുള്ള എന്.എസ്.ഡി.എല്  
നയൂസ് ക്ലറ്റ  

44. പ്പശ്ന പര്ിൈാര്ം 

45. മറ്റു നിഭേപ ഭകപ്രീകൃത ഭെവനങ്ങള്ക്  
46. നാഷണല്  സ്കില്  ക്ര്്ിസ്പ്ടി (NSR) 
47. ക്ക.ഗവ.െി ര്്ിസ്ഭപ്ടഷന്  ഏ്ന്െി. 
48. നാഷണല്  അകാഡമിക് ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
(NAD) 

49. എന്.ഐ.ആ  അക്കൌണ്ട് (ഇ-ഇന്ഷൂറന്സ് 
അക്കൌണ്ട്) 

50. എന്.എസ്.ഡി.എലിക്ന ബന്ധമക്പടുക 

51. ഉപകാര് പ്പദ്മായ ലിങ്കുകള്ക്  
52. ഉപഭയാൈിച്ച െുര്ുക ര്ൂപങ്ങള്ക്  
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ആമുഖം 

പ് ിയവായനകാസര, 

എന്.എസ്.ഡി.എലില്  നിങ്ങള്ക്  കാണികുന്ന 
താല്പര്യത്തിന നരി അറിയികുന്നു. 

1996 നവംബ  മാെത്തിലാണ് ഇന്തയയുക്ട പ്പീമിയ  
ക്ഡഭപാെിറ്ററിയായ എന്.എസ്.ഡി.എല്  അതിക്െ 
പ്പവത്തനം ആര്ം ിച്ചത്. അന്നു മുതല്  
എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഉപഭയാൈികുന്നവര്ുക്ട എണ്ണം 
പ്കമാതീതതമായി വദ്ധികുകയാണ്. 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഉപഭ ാക്താകള്ക്  അവകുള്ള 
ക്െൌകര്യങ്ങക്ളയും ഉപകാര്ങ്ങക്ളയും െംബന്ധമിച്ചും 
അവ  െവീകര്ിഭകണ്ട മുന്കര്ുതലുകക്ള 
െംബന്ധമിച്ചും പൂണ്ണ ഭബാധമുള്ളവര്ാകണക്മന്ന് 
ഞങ്ങള്ക്  താല്പര്യക്പടുകയും അതിനായി 
പര്ിപ്രമികുകയും ക്െയ്യുന്നു. 

ഓഭര്ാ ഇന്തയകാര്നും ദ്ീര്ഘദ്ൃഷ്ടിയുള്ള 
െംര് കനാകണക്മന്നാണ് ഞങ്ങള്ക്  
താല്പര്യക്പടുന്നത്. ഭകവലം െംര് കനാകാനല്. 
ഇത് വായികാനുള്ള താങ്കളുക്ട താല്പര്യക്ത്ത 
ഞങ്ങള്ക്  അ ിനരികുന്നു. ഒര്ു ദ്ീഘദ്ൃഷ്ടിയുള്ള 
െംര് കനാവാന്  ഇത് നിങ്ങക്ള 
െൈായികുക്മന്നാണ് ഞങ്ങള്ക്  വിൊര്ികുന്നത്.  

എന്.എസ്.ഡി.എല്  എന്താക്ണന്ന് ക്െറിയ 
വിരദ്ീകര്ണം നല്കുന്നതിഭനാക്ടാപം 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറന്നാല് 
ല യമാകുന്ന ആനുകൂലയങ്ങക്ള െംബന്ധമിച്ചും 
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ക്െറിയ വിവര്ണം നല്കിയിര്ികുന്നു. കൂടുതല്  
വിരദ്ീകര്ണം ആവരയമാകുന്ന പേം ഞങ്ങക്ള 
ബന്ധമക്പടുക. ഇത് കൂടുതല്  ക്മച്ചക്പടത് ആകാന്  
നിങ്ങളുക്ട അ ിപ്പായങ്ങളും പ്പതികര്ണങ്ങളും 
ഞങ്ങള്ക്  വിലമതികുന്നു. 

ആശംെക്പ ാസെ 

െീംഎന്.എസ്.െി.എല് 
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അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലൂക്ട നമുക് തുടങ്ങാം. 

എന്താണ്മൂലധനക്നപ ാ ം? 

ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്  മൂലധനത്തിക്െയും 
പണത്തിക്െയും കനഭപാളമാണ് മൂലധന കനഭപാളം. 
വാണി്യാവരയങ്ങള്ക്ക് പണം ആവരയമുള്ളവ  
അത് നല്കാന്  െന്നദ്ധര്ാകുന്നവക്ര് അഭനവഷികുന്നു. 
മക്റ്റാര്ു വാകില്  പറഞ്ഞാല്  മൂലധന കനഭപാളം 
എന്നത് ്നങ്ങള്ക്  വയതയസ്ത തര്ത്തിലുള്ള 
ധനപര്മായ ഇനസ്പ്ടുക്മക്െ് വാങ്ങുകയും 
വില്കുകയും ക്െയ്യുന്ന കനഭപാളം എന്നാണ്. 
വയവസ്ഥാപകന്  (ക്െബി), ഓൈര്ി വിപണി 
(എന്.എസ്.ഇ/ബി.എസ്.ഇ ഭപാഭലാത്തവ) 
ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
(എന്.എസ്.ഡി.എല് /െി.ഡി.എസ്.എല്) 
എന്നിവക്യല്ാം അത് ഉള്ക്ക്കാള്ളുന്നു. അതുഭപാക്ല 
ഭൊക് ഭപ്ബാഭകസ് സ്, ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
പാ്െിപന്സ്, ര്ോകത്താവ്, ആ.ടി.എകള്ക്, 
വയാപാര്ി ബാങ്ക  തുടങ്ങിയ മധയവത്തികളും 
ഉള്ക്ക്കാള്ളുന്നു. ഇന്തയയുക്ട മൂലധന 
കനഭപാളത്തിക്െ ഘടന താക്ക ക്കാടുത്തിര്ികുന്നു. 
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െയപ്ൈം1  
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എന്താണ്സെക്യൂരിറ്റി? 
വയതയസ്ത തര്ത്തിലുള്ള ധനപര്മായ 
ഇന്സ്പ്ടുക്മെ്െിനാണ് ക്െകയൂര്ിറ്റി എന്ന് 
പറയുന്നത്. അത് മൂലധന മാകറ്റില്  വയാപാര്ം 
നടത്തക്പടുന്നു. ഇത് മുഭഖന പണം നല്കാന്  
താല്പര്യക്പടുന്നവ  അത് ആവരയമുള്ളവക് 
നല്കുന്നു.  ഒര്ു ഉദ്ാൈര്ണത്തിലൂക്ട ഇത് 
വയക്തമാകാം. എ.ബി.െി. ലിമിറ്റഡ് എന്ന 
കനപനിയുക്ട മാഭന്ിംഗ് ഡയറക്ടറും അറിയക്പട 
െംര് കനുമാണ് എ എന്ന് വിൊര്ികുക. 
എ.ബി.െി ക്ലിപ്തം എന്ന ഭപര്ില്  പുതിയ ഒര്ു 
െിമെ് കനപനി തുടങ്ങാന്  അഭേൈം 
താല്പര്യക്പടുന്നു. അതിന വലിയ മൂലധനം 
ആവരയമാണ്. അഭേൈത്തിന തനിച്ച് അത്  
വൈികാന ൊധികില്. അതിനാല്  അഭേൈം 
മൂലധന കനഭപാളത്തിഭലക് പ്പഭവരികുകയും 
പണം ആവരയക്പട് ലാ വിൈിതം തര്ാക്മന്ന് 
പറയുന്നു. അവ  പ്പഥമ ക്പാതു്ന വാഗ്ദ്ാനം 
(Initial public offer) (ഐ.പി.ഒ) നടത്തുന്നു. (അത് 
പ്പഥമമാകാന്  കാര്ണം ആദ്യമായിടാണ് എ.ബി.െി 
ക്ലിപ്തം വലിയ ഭതാതില്  ്നങ്ങളില്  നിന്ന് പണം 
െവീകര്ികുന്നത്.)  ഒര്ു നിശ്ചിത പണം നല്കി 
ഓൈര്ി െവീകര്ികാന്  ്നങ്ങള്ക്  അഭപേ 
നല്കുന്നു. ആവരയമായ നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്  
പൂത്തീകര്ിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വകി കനപനി 
പണം െവീകര്ികുന്നു. അഭപേകക് ഓൈര്ി 
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നല്കുകയും അവക്ര് കനപനിയുക്ട ഓൈര്ി 
ഉടമകളാകി മാറ്റുകയും ക്െയ്യുന്നു.  

മുകളില്  പറഞ്ഞ ഓൈര്ി ക്െകയൂര്ിറ്റിയുക്ട ഒര്ു 
ഇനമാണ്. കടപപ്തം, കര്ാ  പപ്തം, മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
യൂണിറ്റ്, വയാപാര് െംബന്ധമിയായ ഭപപ, 
നിഭേപ ൊേയപപ്തം, െകാ  ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 
തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക് .  

എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റിക് ുസെ പ് ാഥമിക്
ദ്വിതീയക്നപ ാ ം 

ക്പാതു്നങ്ങള്ക്ക് ക്െകയൂര്ിറ്റിഭയാ ഓൈര്ിഭയാ 
നല്കുന്നതാണ് പ്പാഥമിക കനഭപാളം. നിലവില്  
ക്െകയൂര്ിറ്റിയുക്ട ഗകമാറ്റം നടകുന്ന (വാങ്ങലും 
വില്കലും) ഭൊക് എക്സ്ഭെുുകളാണ് ദ്വിതീയ 
കനഭപാളം. എ.സ്.ഇ, ബി.എസ്.െി ഭപാഭലാത്ത 
ഭൊക് എക്സ്ഭെു് മുഭഖന ക്െബിയില്  
ക്ര്്ിെ  ക്െയ്ത ഭൊക് ഭപ്ബാക  വകി ഓൈര്ി 
ആകും വില്പന നടത്താവുന്നതാണ്.  

കനഭപാള വില നല്കി ഭൊക് ഭപ്ബാക  മുഭഖന 
ആകും ഓൈര്ി വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. 

 

മൂലധന ക്നപ ാ ത്തില് സെബിയുസെ
സ്ഥാനംഎന്ത് 
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ഇന്തയയിക്ല മൂലധന കനഭപാളം നിയപ്ന്തികുന്നത് 
ക്െബി അഥവാ ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ആെ് എക്സ്ഭെു് 
ഭബാഡ് ഓഫ് ഇന്തയ ആണ്. 1988 ലാണ് അത് 
ര്ൂപീകര്ിച്ചത്. അന്നത് നിയമപര്മായതായിര്ുന്നില്. 
1992 ല്  ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ആെ് എക്സ്ഭെു് 
ഭബാഡ് ഓഫ് ഇന്തയ ആക്് നിലവില്  വന്നതിന 
ഭരഷമാണ് നിഭേപകര്ുക്ട താല്പര്യങ്ങള്ക്  
െംര്േികാനും ക്െകയൂര്ിറ്റി മാകറ്റ് 
നിയപ്ന്തികാനും പുഭര്ാൈതി വര്ുത്താനുമാണ് അത് 
ഒര്ു ൊറ്റൂടറി െംവിധാനമായത്. നിഭേപ 
കനഭപാളത്തിക്ല ഇടനിലകാക്ര് നിയമികുക, 
നിര്ന്തര് നിര്ീേണത്തിലൂക്ട അവക്ര് നിയപ്ന്തികുക, 
നിയമലംഘകക് പിക ്ടാകുക തുടങ്ങി 
ഭബാഡിന വലിയ അധികാര്മാണ് ഉള്ളത്.  

 

മൂലധന ക്നപ ാ ത്തില്
എന്.എസ്.െി.എലിസെ
ഉത്തരവാദ്ിതവസമന്ത് 
 

എന്.എസ്.ഡി.എല്  സ്ഥാപിച്ചത് 1996 ലാണ്. ഇന്നത് 
ഭലാകക്ത്ത വലിയ ക്ഡഭപാെിറ്ററികളില്  ഒന്നാണ്. 
ഒര്ു ക്ഡഭപാെിറ്ററിക്യന്ന നിലയില്  അത് 
ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ര്ീതിയില്  അഥവാ 
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലൊയി ക്െകയൂര്ിറ്റികളും 
ഓൈര്ികളും െൂേികാന്  െൈായികുന്നു. ഒര്ു 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉള്ളവന തക്െ ഓൈര്ി 
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ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ര്ൂപത്തില്  െൂേികാനും ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഉള്ള മക്റ്റാര്ു വയക്തിക് അവ 
ഗകമാറാനും ൊധികുന്നു. താക്കയുള്ള ഡയപ്ൈമില്  
ക്ഡഭപാെിറ്ററികളും മൂലധന കനഭപാളത്തിക്ല 
വയതയസ്ത ഓൈര്ി ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമം 
െൂെിപികുന്നു.   

 

ഡയപ്ൈാം 2 
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ഇന്തയയുക്ട മൂലധന കനഭപാളത്തിന 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  നല്കുന്ന െം ാവന അതിക്ന 
ഭലാകക്ത്ത തക്ന്ന െുപ്പധാനമായ കനഭപാള 
മാകറ്റ് ആകി മാറ്റുന്നു. തങ്ങളുക്ട പല 
ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കും ഭെവനങ്ങള്ക്കും വിവിധ 
തര്ത്തിലുള്ള ൊഭങ്കതിക വിദ്യകള്ക്  
െവീകര്ികുന്നതിലൂക്ടയും വലിയ വി ാൈം 
്നങ്ങളിഭലക് എത്തിഭച്ചന്നതിക്െയും ഫലമായി 
നിഭേപകര്ുക്ടയും ഇടനിലകാര്ുക്ടയും വിരവസ്തത 
ഭനടാന്  എന്.എസ്.ഡി.എലിന ൊധിച്ചിടുണ്ട്. 
അപ്പകാര്ം അതിക്െ ൊഭങ്കതികത, വിരവസ്തത, 
വയാപ്തി എന്ന ടാഗ് ഗലനിഭനാക്ടാപം നില്കാന്  
ൊധികുന്നു. 

275 ലധികം വര്ുന്ന തങ്ങളുക്ട ഡിപികളിലൂക്ട 
(ക്ഡഭപാെിറ്ററി പാ്െിപന്സ്) നിഭേപക, 
ഓൈര്ി ദ്ല്ാള്ക്, ഭൊക് എക്സ്ഭെു്, 
ര്േകത്താവ് തുടങ്ങിയവക് വിവിധ 
തര്ത്തിലുള്ള ഭെവനങ്ങള്ക്  നല്കുന്നു. നിര്വധി 
വലിയ ബാങ്കുകള്ക്, (ഭദ്രീയ, െവകാര്യ, 
ഭകാഓപഭററ്റീവ്) ഓൈര്ി ദ്ല്ാള്ക്, ധനകാര്യ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  എന്നിവക്ര്ല്ാം എന്.എസ്.ഡി.എലില്  
ഡിപിയായി ഭെന്നിടുണ്ട്. എന്.എസ്.ഡി.എല്  
ക്ഡഭപാെിറ്ററി പാ്െിപന്സ് ര്ാ്യക്ത്ത 30700 
ലധികം വര്ുന്ന ഭെവന ഭകപ്രങ്ങളിലൂക്ടയാണ് 
പ്പവത്തികുന്നത്. കുറച്ച് ഭകപ്രങ്ങള്ക്  വിഭദ്രത്തും 
പ്പവത്തികുന്നുണ്ട്. എന്.എസ്.ഡി.എല്  
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ഡിപികളുക്ട പടിക https://nsdl.co.in/dpsch.php. എന്ന 
ലിങ്കില്  ല ികുന്നതാണ്. 

െീമാറ്റ്മനസ്സിലാകല് 
 

െീമാറ്റ്എന്നതിസെഅത്ഥസമന്താണ് 

 

ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ര്ൂപത്തില്  ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
ഗകവരം ക്വകുന്നതിക്നഭയാ 
െൂേികുന്നതിക്നഭയാ ആണ് ഡീമാറ്റ് എന്ന് 
പറയുന്നത്. ഭപപറില്  അത് െൂേികുന്നതിന 
പകര്മായുള്ള നിയമാനുെൃത ര്ീതിയാണിത്. 

 

എന്താണ്ധനസെപപാെിറ്ററി 
 

ഓൈര്ികളുക്ട ഒര്ു ബാങ്ക് ഭപാക്ലയാണ് 
ക്ഡഭപാെിറ്ററി. പണം അക്കൌണ്ടില്  െൂേികുന്ന 
ഭപാക്ല നിഭേപങ്ങളും ഓൈര്ിയായി 
നിഭേപകത്തിക്ല ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  
െൂേികാം. ഒര്ു അക്കൌണ്ടില്  നിന്ന് മക്റ്റാര്ു 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ബാങ്ക് വകി പണം ഗകമാറ്റം 
ക്െയ്യാന്  ൊധികുന്ന ഭപാക്ല ഒര്ു ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  നിന്ന് മക്റ്റാര്ു ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്ഡഭപാെിറ്ററി വകി ഓൈര്ി 
ഗകമാറാം. ബാങ്ക് തങ്ങളുക്ട വയതയസ്ത രാഖകള്ക്  

https://nsdl.co.in/dpsch.php
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വകി തങ്ങളുക്ട ഭെവനം ്നങ്ങള്ക്ക് ല യമാകുന്ന 
ഭപാക്ല ക്ഡഭപാെിറ്ററി പാ്െിപന്സ് മുഭഖന 
ക്ഡഭപാെിറ്ററികളും തങ്ങളുക്ട ഭെവനം ്നങ്ങള്ക്ക് 
എത്തിച്ച് നല്കുന്നു. കൂടാക്ത വയതയസ്ത 
ഭെവനങ്ങളും ഓൈര്ി ഉടമകള്ക്ക് ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
വാഗ്ദ്ാനം നല്കുന്നു.  

 

സെപപാെിറ്ററിഅസകൌണ്ട്എന്നാല്എന്ത് 
 

ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഭപാഭലാത്ത ഒന്നാണ് 
ക്ഡഭപാെിറ്ററി അക്കൌണ്ട്. ക്ഡഭപാെിറ്ററിയിലാണ് 
അത് െൂേികുന്നത്. പണം മുഭഖന വിനിമയം 
നടത്തുന്നത് െൂേികുന്നതിനാണ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് 
ഉപഭയാൈികുന്നത്. ക്െകയൂര്ിറ്റി മുഭഖന വിനിമയം 
നടത്താനും െൂേികാനുമാണ് ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
അക്കൌണ്ട്. ക്ഡഭപാെിറ്ററി അക്കൌണ്ടിക്െ ്നകീയ 
നാമം ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് എന്നാണ്. 

ആരാണ്സെപപാെിറ്ററി ാടിെിപെ് 
ക്ഡഭപാെിറ്ററി പാ്െിപെ് എന്ന ഏ്െ് 
മുഭഖനയാണ് ക്ഡഭപാെിറ്ററി തങ്ങളുക്ട ഭെവനങ്ങള്ക്  
നിഭേപകര്ിഭലക് എത്തികുന്നത്. ക്െബിയില്  
ര്്ിെ  ക്െയ്തതിന ഭരഷം എന്.എസ്.ഡി.എല്  
ആണ് ഇവക്ര് നിയമികുന്നത്. ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
നല്കുന്ന ഭെവനം ആക്കങ്കിലും ആവരയമായി 
വര്ികയാക്ണങ്കില്  അവക് ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
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പാ്െിപന്െിക്െ പകക്ലത്തി ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് ഭെവനങ്ങള്ക്  
ല ികാനായി ഏക്തങ്കിലും ബാങ്കില്  ഭെവിംഗ്സ് 
അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന െമാനമാണിത്. 
ക്ഡഭപാെിറ്ററി പാ്െിപന്െിക്െ ലിെ് താക്ക 
പറയുന്ന ലിങ്കില്  ല യമാണ്. https://nsdl.co.in/dpsch.php. 

 

െീമാറ്റ് അസകൌണ്ട് ഉണ്ടാക്ുന്നത്
സക്ാണ്ടുള്ളപനടങ്ങള്എസന്തല്ാം 

 

െീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ക്കാണ്ടുള്ള 
ഭനടങ്ങള്ക്  താക്ക പറയുന്നവയാണ്.  

എ. ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  വളക്ര് ഭവൈത്തില്  ഗകമാറ്റം 
ക്െയ്യാന്  ൊധികുന്നു. 

ബി. ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ഗകമാറ്റം ക്െയ്യുന്നതിന 
ൊനപ് ഡയൂടി ഇല്.1 

െി. വയാ് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ്, ബാഡ് ക്ഡലിവറി 
ഭപാഭലാത്ത ഫിെികല്  െടിഫികറ്റ് ഭനര്ിടുന്ന 
പ്പയാെങ്ങള്ക്  ഇല്ാതാകുന്നു. 

ഡി. ക്െകയൂര്ിറ്റി ഗകമാറ്റം ക്െയ്യുന്ന െര ത്തില്  
ഭപപ  വക് പര്മാവധി കുറകുന്നു. 

ഇ. വിനിമയ നിര്കിലുള്ള കുറവ്. 

                                                           
1
 finance bill for FY 2019 – 20 ക്ല മാറ്റത്തന വിഭധയം 

https://nsdl.co.in/dpsch.php
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എഫ്. ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഡീക്റ്റയ്ല്സ്, അപ്ഡസ് 
എന്നിവയിക്ല മാറ്റം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്പയാെം 
ലഘൂകര്ികാന്  ൊധികുന്നു. ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിക്ല മാറ്റം എല്ാ കനപനികള്ക് കും 
ഗകമാറന്നു. അത് മുഭഖന ഓഭര്ാ സ്ഥലത്തും മാറ്റം 
അറിയികുന്നത് മുഭഖനയുള്ള പ്പയാെം 
ഒകിവാകാന ൊധികുന്നു.  

ൈവണ്ക്മെ് ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട ഗകമാറ്റം വളക്ര് 
എളുപത്തില്  ൊധികുന്നു. കാര്ണം എല്ാ 
പ്പവത്തനങ്ങളും ഒര്ു ഡിപി ക്െയ്യുകയും 
കനപനികളുമായുള്ള കത്തിടപാ് 
ആവരയമില്ാതാവുകയും ക്െയ്യുന്നു. 

എച്ച്. ഭഫാളിഭയാസ്/അക്കൌണ്ട് എന്നിവയുക്ട 
ആരവാെകര്മായ ഏകീകര്ണം. 

ഐ.ഇകവിറ്റി, ഡീബന്െ, ഭബാണ്ട്സ്, ൈവണ്ക്മെ് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്, ഭൊവറിംഗ് ഭൈാള്ക്ഡ് ഭബാണ്ട്സ്, 
മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി വയതയസ്ത 
തര്ത്തിലുള്ള ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ഒറ്റ അക്കൌണ്ടില്  
െൂേികാന്  ൊധികുന്നു. 

ക്്.വി ്ികുകഭയാ ഏകീകര്ികുകഭയാ 
ഒന്നിപികുകഭയാ ക്െയ്യുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന 
ഓൈര്ികള്ക് , മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയവ 
ഓഭടാമറ്റിക് ആയി ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് 
ക്പ്കഡിറ്റ് ആവുന്നു. 
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എന്..എസ്.െി.എല്നല്ക്ുന്നപെവനങ്ങള് 

 

എന്,എസ്.ഡി.എല്  ഒര്ു ക്ഡഭപാെിറ്ററി എന്ന 
നിലക് നിഭേപക, ഇഷയൂ ക്െയ്യുന്ന കനപനികള്ക്, 
ഭൊക് ഭപ്ബാഭകസ് സ്, ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്  
എന്നിവക് വയതയസ്ത തര്ത്തിലുള്ള ഭെവനങ്ങള്ക്  
നല്കുന്നു. പ്പസ്തുത ഭെവനങ്ങള്ക്  ല ികാന്  
നിഭേപകന്  ഏക്തങ്കിലും ഒര്ു ഡിപിക്യ 
െമീപിഭകണ്ട ആവരയഭമയുള്ളൂ. 

 

െീമാറ്റ്അസകൌണ്ട്തുെങ്ങല് 

 

1. എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
എങ്ങക്ന തുടങ്ങാം. 

ഒര്ു ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ലളിതമായി തുടങ്ങാം. ഒര്ു 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
പാടിെിപന്െിക്ന െരരികുകഭയ ഭവണ്ടൂ. 
അവ  ആവരയമായ മുകുവന്  കാര്യങ്ങളും ക്െയ്ത് 
തര്ും. ഒര്ു അഭപേ പൂര്ിപിച്ച് നല്കണം. പാന്  
കാഡും അപ്ഡസ് പ്പൂഫും നല്കണം. കൂടാക്ത 
നിങ്ങളുക്ട ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് െംബന്ധമമായ 
മുകുവന്  വിവര്വും നല്കണം. 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറന്നാല്, നിങ്ങളുക്ട ഡിപി 
നിങ്ങള്ക്ക് ഡിപി ഐഡിയും ക്ലയെ് ഐഡിയും 



 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉപഭ ാക്താകള്ക്കുള്ള ഇ-ഗൈഡ്  Page 19 

 

തര്ും. താങ്കളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടുമായി 
ബന്ധമക്പട വിവര്ങ്ങളും താര്ിഫ് ഷീറ്റും ഉടമസ്ഥക്െ 
ഉത്തര്വാദ്ിതവങ്ങളും ബാധയതകളും 
ഡിപികളുമടങ്ങുന്ന ഒര്ു ക്ലയെ് മാെ  റിഭപാടും 
തര്ുന്നതാണ്. ഡിപി ഐഡി എട് അേര്ങ്ങള്ക്  
ഉള്ക്ക്കാള്ളുന്ന ഒര്ു വലിയ ഭകാഡ് ആണ്. 
(ഉദ്ാൈര്ണം IN3XXXXX) എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഓഭര്ാ 
ഡിപികും അവക്ര് മനസ്സിലാകാന്  
നല്കുന്നതാണിത്. ക്ലയെ് ഐഡിയും എട് 
അകങ്ങളടങ്ങുന്ന വലിയ ഭകാഡ് ആണ്. െിെത്തില്  
ക്ലയെിക്ന മനസ്സിലാകാന്  െൈായികുന്നതാണിത്. 
ഡിപി ഐഡിയും ക്ലയെ് ഐഡിയും ഭെന്നാണ് 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  െിെത്തില്  നിങ്ങളുക്ട യുണീക് 
ഐഡി ഉണ്ടാകക്പടുന്നത്. 

ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തില്  നിങ്ങളുക്ട മുകുവന്  
വിവര്ങ്ങളും കൃതയമായി 
ഭര്ഖക്പടുത്തക്പടിടുക്ണ്ടന്ന് ഉറപ് വര്ുത്താന്  ക്ലയെ് 
മാെ  റിഭപാട് െൂേ്മമായി 
പര്ിഭരാധിഭകണ്ടതാണ്. ഓൈര്ി മാകറ്റില്  
വയാപാര്ം നടത്തണക്മങ്കില്  (വാങ്ങുകഭയാ 
വില്കുകഭയാ) ക്െബിയില്  ര്്ിെ  ക്െയ്ത് 
ഏക്തങ്കിലും ഭൊക് ഭപ്ബാകറുക്ട പകല്  
ഗപ്ടഡിംഗ്/ഭപ്ബാകിംഗ് അക്കൌണ്ട് തുറഭകണ്ടതാണ്. 
നിഭേപകര്ുക്ട ക്െൌകര്യത്തിനായി പ്തീ – ഇന്  - 
വണ്  എന്ന ര്ീതിയില്  ഓഫ  ക്െയ്യുന്ന നിര്വധി 
ഡിപികളുണ്ട്. (പ്തീ – ഇന്  - വണ്  എന്നത് ക്കാണ്ട് 
ഉഭേരികുന്നത് ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട്, ഗപ്ടഡിംഗ് 
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അക്കൌണ്ട്, ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് എന്നിവ ഒന്നിച്ച് 
നല്കലാണ്.) 

2. എങ്ങസനഒരുെി ിസയക്സണ്ടത്താം 

ഭെവിംഗ് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാന്  ബാങ്ക് 
ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകുന്നത് ഭപാക്ല തക്ന്ന ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാന്  ഒര്ു ഡിപിക്യ 
ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകാം. ഡിപിക്യ ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകുനഭപാള്ക്  
പ്രദ്ധിഭകണ്ട വളക്ര് പ്പധാനക്പട കാര്യങ്ങള്ക്  താക്ക 
പറയുന്നു.  

എ. ക്െൌകര്യം – ഓഫീസ്/താമെ സ്ഥലം എന്നിവക് 
െമീപമാവുക, ഭ്ാലി െമയത്തിന ഭയാ്ിച്ചതാവുക. 

ബി.ആരവാെം – ഡിപിയുക്ട കീത്തി, 
ഓൈഗനഭെഷനുമായി ആദ്യകാല ബന്ധമം, ഡിപി 
നിങ്ങള്ക്ക് ആവരയമായ ഭെവനം നല്കാനുതകുന്ന 
സ്ഥാനത്താഭണാ എന്നത് 

െി. ഭെവനത്തിക്െ മൂലയം/ക്ലവല്, ഭെവനത്തന 
ഡിപി ്ടാകുന്ന പണവും ഭെവനത്തിക്െ 
നിലവാര്വും. 

ഡിപികളുക്ട ൊ്ും അവര്ുക്ട സ്ഥലവും 
മസ്സിലാകാന്  താക്ക പറയുന്ന ഗെറ്റ് 
െരരികുക. https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php. 

3. എലാ് സെപപാെിറ്ററി  ാ്െിസ ന്െും
െമമാപണാ 

https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php
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ഒര്ു ഡിപി ആവാനുള്ള അടിസ്ഥാന ഭയാൈയതകള്ക്  
എന്.എസ്.ഡി.എല്  വയക്തമാകിയിടുണ്ട്. അത് 
ക്െബിയുക്ട വയവസ്ഥകള്ക്ക് െമഭമാ െില 
കാര്യത്തില്  അതിക്നകാള്ക്  ക്മച്ചക്പടഭതാ ആണ്. 
ക്െബി ര്്ിെ  ക്െയ്ത ഭരഷം നല്കുന്ന 
െടിഫികറ്റ് ല ിച്ചവക്ര് മാപ്തഭമ 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  നിയമികുകുകയൂള്ളൂ എന്ന 
നിലക് അവക്ര്ല്ാം തുലയര്ാണ്. എന്നിര്ുന്നാലും, 
ഭെവനങ്ങള്ക്, അതിക്െ മൂലയം, നിലവാര്ം 
എന്നിവയുക്ട അടിസ്ഥാനത്തില്  അവ  
വയതയസ്തര്ാഭയകാം.  

4. എനിക്ഒരുെീമാറ്റ്അസകൌണ്ട്തുെങ്ങണസമങ്കില്
ഞാന്എന്ത്സെയ്യണം 

ഏക്തങ്കിലും ഒര്ു ഡിപിയുക്ട അടുത്ത് ഡീമാറ്റ് 
തുടങ്ങാന്  ഉഭേരിച്ചാല്  അഭേൈത്തിന്ക്ര് അടുത്ത് 
ഭപായി ഒര്ു അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള 
അഭപേ പൂര്ിപിച്ച് നല്കണം. ഒര്ു ഭഫാഭടായും 
താക്ക പറയുന്ന ഭഡാകയുക്മെ്െിക്െ ക്െല്ഫ് 
അറ്റെഡ് പകപും നല്കണം. 

എ. പാന്  കാഡ് (പാന്  കാഡ് ഇല്ാത്ത 
െികിമില്  താമെികുന്നവക് മറ്റ് പ്പൂഫുകള്ക്  
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്.) 

ബി.അപ്ഡസ് പ്പൂഫ് (പാസ്ഭപാട്, ഭവാട  ഐഡി 
കാഡ്, ആധാ  കാഡ്, എന്.ആ.ഇ.്ി.എ ഭ്ാബ് 
കാഡ് എന്നിവയില്  ഏക്തങ്കിലും 
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. 
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െി. ഭപര്, ഐ.എഫ്.എസ്.െി എം.ഐ.െി.ആ  
നനപ  എന്നിവ ഉള്ക്ക്കാള്ളുന്ന കാന്െല്  ക്െയ്ത 
ക്െക,് പാസ്ബുക,് ബാങ്ക് ക്െയ്റ്റ്ക്മെ് 
എന്നിവയുക്ട ഭകാപി. 

ഡിപിയുക്ട അടുഭത്തക് ഒറി്ിനല്  ഭകാപി 
ക്തളിവിനായി ക്കാണ്ട് ക്െല്ാന്  മറകര്ുത്. 
ഒറി്നല്  ഭകാപി നല്കാന്  ൊധികുന്നിക്ല്ങ്കില്  
പബ്ലിക് ഭനാടറി ഭപാഭലാത്ത ആധികാര്ികമായ 
ആക്ര്ങ്കിലും അറ്റെ് ക്െയ്ത ഭര്ഖ 
െമപിഭകണ്ടതാണ്. പറയക്പട ഭര്ഖക് പുറക്മ 
മക്റ്റക്ന്തങ്കിലും ഭര്ഖ ആവരയക്പടാവുന്നതാണ്. 
ഡയപ്ൈാം മൂന്നില്  അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന ര്ീതി 
വയക്തമാകിയിടുണ്ട്. 
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ഡയപ്ൈാം 3 

 

5. ഇന്പ ഴ്െന്പവരിഫിപകഷന്എന്നാല്എന്ത് 

ക്െബിയുക്ട മാഗ നിഭേര പ്പകാര്ം അക്കൌണ്ട് 
തുടങ്ങുനന്ന െമയത്ത് അഭപേകക്ന കൃതയമായി 
മനസ്സിലാഭകണ്ടത് നിബന്ധമമാണ്. അക്കൌണ്ട് 
തുറകാനുള്ള അഭപേയിക്ല ഭഫാഭടാ 
പര്ിഭരാധിച്ചും പാന്  കാഡില്  കാണുന്ന ഭഫാഭടാ 
പര്ിഭരാധിച്ചും ഡിപിയുക്ട ൊഫുകള്ക്  ഇത് 
നിവൈികുന്നതാണ്. ഭ്ായിെ് അക്കൌണ്ട് 
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ആക്ണങ്കില്  ഇന്ഭപസ് െന്  ഭവര്ിഫിഭകഷന്  
എല്ാവക്ര്യും നടത്തണം.  

6. എനിക് ഒന്നില് ക്ൂെുതല് െീമാറ്റ് അസകൌണ്ട്
തുറകാന്ൊധികുപമാ? 

അക്ത. നിങ്ങളുക്ട ആവരയവും താല്പര്യവും 
പ്പകാര്ം ഒര്ു ക്ഡഭപാെിറ്ററി പാ്െിപന്െിക്െ 
പകഭലാ വയതയസ്ത ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
പാ്െിപന്െിക്െ പകഭലാ ര്ണ്ടില്  കൂടുതല്  
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറകാവുന്നതാണ്. 
അത്തര്ത്തിലുള്ള അക്കൌണ്ട് തുറകുന്നത് -പണം 
നല്ഭകണ്ടതാണ്. 

7. െീമാറ്റ് അസകൌണ്ടില് സെക്യൂരിറ്റിയുസെ മിനിമം
ബാലന്സ്െൂഷികിപകണ്ടതുപണ്ടാ 

ഇല്. മിനിമം ബാലന്െിക്െ ആവരയമില്. െീഭറാ 
ബാലന്സ് ആകാവുന്നതാണ്. 

8. അസകൌണ്ട് തുറകുന്ന െന്ദ ത്തില് എന്തിനാണ്
ബാങ്ക്അസകൌണ്ട്െീസറ്റയ്ല്ല്സ്നല്ക്ുന്നത്. 

അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന െമയത്ത് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് 
ഡീക്റ്റയ്ല്സ് നിബന്ധമമായും നല്ഭകണ്ടതാണ്. ഇത് 
ഇഷയൂവ  കനപനിഭകാ ആ.ടി.എെിഭനാ 
നല്കുന്നതാണ്. വല് പണവും (ഡിവിഡെ്, പലിര, 
മെയൂര്ിറ്റി ക്പയ്ക്മെ്, റിഡംപ്ഷന്  തുക 
ഭപാഭലാത്ത) നല്കാനുക്ണ്ടങ്കില്  അത് ഭനര്ിട് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് നല്കാനാണ് അക്കൌണ്ട് 
ഡീറ്റയ്ല്സ് ഗകമാറുന്നത്. അതിനാലാണ് 
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അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള അഭപേയില്  ബാങ്ക് 
അക്കൌണ്ട് ഡീക്റ്റയ്ല്സ് നല്കണക്മന്ന് പറയുന്നത്. 
പിന്നീ് മാറ്റങ്ങള്ക്  ഉണ്ടാവുകയാക്ണങ്കില്  അത് 
അറിയികാനും മറകര്ുത്. 

9. അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള അഭപേയില്  
‘Standing Instruction for receiving credits automatically’ 
എന്ന് നല്കുന്നതിന എന്തിനാണ്. 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ക്പ്കഡിറ്റ്, ക്ഡബിറ്റ് 
ഭപാഭലാത്ത ഇടപാ് നടത്താന്  അക്കൌണ്ട് 
ഭൈാള്ക്ഡ  ആധികാര്ികമാഭകണ്ടതുണ്ട്. ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  ക്ഡബിറ്റ് െമയത്ത് ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേന്  ആവരയമായത് ഭപാക്ല ക്പ്കഡിറ്റ് 
െമയത്ത് ക്റെിപ്റ്റ് ഇന്െപ്ടേന്  സ്ലിപ് 
ആവരയമാണ്. നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് ഒര്ു തവണ 
വണ്  ഗടം ൊംെിംഗ് ഇന്സ്പ്ടേന്  
നല്കുന്നതിലൂക്ട ക്പ്കഡിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഓഭര്ാ 
െമയത്തും ക്റെിപ്ററ് ഇന്െപ്ടേന്  നല്കുന്നത് 
ഒകിവാകാം. 

10. ബാങ്ക് അസകൌണ്ട് പ ാസല ‘either or survivor’
അെസ്ഥാനത്തില് പ ായിെ് അസകൌണ്ട് റ പററ്റ്
സെയ്യാന് റ്റുപമാ 

ഇല്. നിലവിക്ല നിയമപ്പകാര്ം ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  ‘either or survivor’ ര്ീതി 
അനുവദ്നീയമല്. അത്ക്കാണ്ട് ഭ്ായിെ് ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിന നല്കക്പടുന്ന ഓഭര്ാ നിഭദ്രങ്ങളും 
എല്ാവര്ും കൂടി ഒപ് ക്വഭകണ്ടതാണ്. 
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11. നിലവിസല െി ിയുസെ അെുത്ത് അസകൌണ്ട്
പലാസ് സെയ്ല്ത് എനിക് മസറ്റാരു െി ിയുസെ
അെുത്ത് അസകൌണ്ട് തുറന്ന് അതിപലക്
സെക്യൂരിറ്റിക്ള്മാറ്റാന്ൊധികുപമാ. 

അക്ത. നിങ്ങള്ക്ക് ഒന്നില്  കൂടുതല്  ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
പാ്െിപന്െിക്െ അടുത്ത് അക്കൌണ്ട് 
ഉക്ണ്ടങ്കിലും അവ മുകുവനും തുടര്ാന്  
താല്പര്യമിക്ല്ങ്കിലും നിശ്ചിത ഭഫാറം പൂര്ിപിച്ച് 
നല്കി അക്കൌണ്ട് ഭക്ലാസ് ക്െയ്യാന്  
ആവരയക്പടാവുന്നതാണ്. ആ ഭഫാറത്തില്  ഏത് 
ഡിപിയുക്ട അടുത്തുള്ള അക്കൌണ്ടിഭലകാഭണാ 
ബാലന്സ് നീഭകണ്ടത് അതിക്െ ഡിപി ഐഡിയും 
ഭപര്ും ക്ലയെ് ഐഡിയും െൂെിപിഭകണ്ടതാണ്. 
നിങ്ങളുക്ട ഡിപി നിങ്ങളുക്ട മുകുവന്  
ക്െകയൂര്ിറ്റീെും നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് നീകുന്നതാണ്. അക്കൌണ്ടില്  
ബാലന്സ് ഉള്ളഭപാള്ക്  ഒര്ികലു അത് ഒകിവാകാന്  
പറ്റില്. 

12. എന്.എസ്.െി.എല് െീമാറ്റ് അസകൌണ്ട്
സക്ാണ്ട്ഞാന്എന്താണ്സെപയ്യണ്ടത്. 

എന് .എസ്.ഡി.എല്  ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ക്കാണ്ട് 
നിര്വധി പ്പഭയാ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്.എസ്.ഡി.എല്  
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ക്കാണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് ക്െയ്യാവുന്ന 
െില കാര്യങ്ങള്ക്  താക്ക പറയുന്നു.  

എ. ഐ.പി.ഒ (IPO) കും എന്.എഫ്.ഒ (NFO) കും 
അഭപേികാം. അഭപേ ഭഫാറത്തില്  ഡിപി 
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ഐഡിയും ക്ലയെ് ഐഡിയും കൃതയമായി 
ഭര്ഖക്പടുത്തണം. അഭത ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തക്ന്ന 
ഓൈര്ി, മറ്റ് തര്ത്തിലുള്ള ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് എന്നിവ 
െൂേികാന്  ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്.  

ബി.മുകുവന്  ഭകാപഭററ്റ് ക്ബനിഫിറ്റും (ഭബാണസ്,  
ഗററ്റ് ഇഷയൂ ഭപാഭലാത്ത)  നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ല ികുന്നതാണ്. നിങ്ങളുക്ട 
കനപനി തര്ാക്മഭന്നറ്റ ഡിവിഡെ് ഭപാഭലാത്ത 
പണം, പലിര, ഭബാണ്ട് ഇന്വെ്ക്മെിക്െ ഭപര്ില്  
നല്കക്പടുന്ന ക്മെയൂര്ിറ്റി അക്മൌണ്ട് തുടങ്ങിയവ 
നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ് അക്കൌണ്ടിഭനാ് ലിങ്ക് 
ക്െയ്തിടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിഭലക് 
നല്കക്പടുന്നതാണ്. ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുമായി 
ബന്ധമക്പട വിവര്ങ്ങള്ക്  കൃതയമാക്ണന്ന് ഉറപ് 
വര്ുഭത്തണ്ടതാണ്. 

െി.നിഭേപം വില്കാക്ത തക്ന്ന ൊനപത്തികമായ 
ആവരയം പൂത്തീകര്ികാന്  നിര്വധി ബാങ്കുകള്ക്  
ഓഫ  ക്െയ്യുന്ന ഷയറിന പകര്ം ഭലാണ്  
ക്ഫെിലിറ്റി ഉപഭയാൈികാന്  ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
ഉപഭയാൈികാം. 

ഡി. നിങ്ങളുക്ട ഡി.പി മുഭഖന നിങ്ങളുക്ട ഓൈര്ി, 
ഭബാണ്ട്, ഡീക്ബന്െവ, ൈവണ്ക്മെ് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ്, 
ഭൊവറിംഗ് ഭൈാള്ക്ഡ് ഭബാണ്ട്സ് ഭപാഭലാത്ത 
ഭപപ  ര്ൂപത്തിലുള്ള മുകുവന്  നിഭേപവും 
ഡീമാറ്റിഭലക് മാറ്റാന്  ൊധികും. 
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ഇ.നിങ്ങളുക്ട മയൂെല്  ഫണ്ട് ഇന്ക്വെ്ക്മെ് അഭത 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ക്വകാവുന്നതാണ്. അത് 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  െൂേികുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് 
വലിയ ഉപകാര്പ്പദ്മാകും. എന്.എസ്.ഡി.എല്  
െി.എ.എെിലൂക്ട നിങ്ങളുക്ട ഭപാട്ഭഫാളിഭയാ 
നിങ്ങള്ക്ക് നിര്ീേികാം. നിങ്ങളുക്ട ഗവയക്തിക 
വിവര്ങ്ങളില്  എക്ന്തങ്കിലും മാറ്റം 
വര്ുത്തുകയാക്ണങ്കില്, ഉദ്ാൈര്ണത്തിന ബാങ്കിക്ല 
അപ്ഡഭൊ ഭനാമിനീഭയാ മാറുന്നത് ഭപാഭലാത്തവ, 
മാറ്റുകയാക്ണങ്കില്  ഓഭര്ാ മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
ക്ൈൌെെുമായി ബന്ധമക്പഭടണ്ടിവര്ില്. അഭപോ 
ഭഫാറത്തില്  നിങ്ങളുക്ട ഡിപി ഐഡിയും ക്ലയെ് 
ഐഡിയും ഭര്ഖക്പടുത്തി ഡീമാറ്റ് ഭഫാം മയൂച്ചല്  
ഫണ്ടിഭലക് നിങ്ങള്ക്ക് വര്ികാര്ാകാവുന്നതാണ്. 
എസ്.ഐ.പി (SIP) യിലൂക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
മുഭഖന മയൂച്ചല്  ഫണ്ടില്  ഇന്വെ് ക്െയ്യുകയും 
ക്െയ്യാം. മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് 
വീക്ണ്ടടുകുന്നതിഭനാ വീണ്ടും വാങ്ങുന്നതിഭനാ 
നിങ്ങല്ക് നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് നിഭേരം നല്കാം. 
അക്ല്ങ്കില്  എന്.എസ്.ഡി.എല്ക്െ സ്പീഡ് ഇ 
ക്ഫെിലിറ്റി ഉപഭയാൈക്പടുത്താം.. 

എഫ്. നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് മുഭഖന 
നിങ്ങളുക്ട ഓൈര്ികള്ക്  കനപനിക് 
ഏല്പികുന്നതിലൂക്ട നിങ്ങള്ക്ക് ഗബബാക് 
ഓഫറില്  പക്ങ്കടുകാവുന്നതാണ്. 

്ി.നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ഉപഭയാൈ  
രൂനയായി കിടകുന്ന കടം ക്കാടുത്ത് 
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ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  കടം ക്കാടുകുകയും കടം 
വാങ്ങുകയും ക്െയ്യുന്ന സ്കീമില്  പക്ങ്കടുകുകയും 
ലാ ം ഭനടുകയും ക്െയ്യാം.   

 

പബെിക്െവീെസ്െീമാറ്റ്അസകൌണ്ട് 

 

1. ഭബെിക് െവീെസ് ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
എന്നാല്  എന്ത് 

ബി.എസ്.ഡി.എ (BSDA) ൊധാര്ണ ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഭപാക്ലയാണ്. പക്േ, അത് വാഷിക 
ഭതയ്മാന ൊ് ്ടാകുന്നില്. അക്ല്ങ്കില്  പക്റ്റ 
കുറവാണ്. 

2. ബി.എസ്.ഡി.എയുക്ട ആനുകൂലയങ്ങള്ക്  
ല ികാനായി എക്ന്തല്ാം നിബന്ധമനകള്ക്  
പാലിച്ചിര്ികണം. 

താക്ക പറയുന്ന നിബന്ധമനകള്ക്  പാലികുന്ന 
വയക്തിക് ബി.എസ്.ഡി.എയുക്ട ആനുകൂലയങ്ങള്ക്  
ല ികാവുന്നതാണ്. 

എ. ഏക/ഫെ് ഭൈാള്ക്ഡക്റന്ന നിലയില്  ഒര്ു 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് മാപ്തമുണ്ടാവുക.  (മുകുവന്  
ക്ഡഭപാെിറ്ററികളിലുമായി) 

ബി.ഏക്തങ്കിലും മറ്റ് ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉള്ള 
ര്ണ്ടമാക്ത്തഭയാ മൂന്നാമക്ത്തഭയാ വയക്തിയാവുക. 
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െി.ഒര്ു െമയത്തും ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  
െൂേിച്ച ക്െകയൂര്ിറ്റിയക്ട മൂലയം 200000 ക്നകാള്ക്  
കൂടര്ുത്.  

ഡി. ബി.എസ്.ഡി.എയുക്ട ഭെവനങ്ങള്ക്  
ല ികുന്നതിനായി ഒര്ു ക്മാഗബല്  നനപ  
ൈാ് റാകുകയംു എസ്.എം.എസ് അഭലട് 
ക്െൌകര്യം ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകുകയും ഭവണം. 

3. ബി.എസ്.ഡി.എയുക്ട വാഷിക പര്ിപാലന 
ൊ് എന്താണ് 

ബി.എസ്.ഡി.എയുക്ട വാഷിക പര്ിപാലന ൊ് 
(AMC) ക്െബി താക്ക പറയും പ്പകാര്ം വയവസ്ഥ 
ക്െയ്തിര്ികുന്നു. 

എ.ഭൈാള്ക്ഡിംൈിക്െ മൂലയം 50000 വക്ര് ആക്ണങ്കില്  
വാഷിക പര്ിപാലന ൊ് ഉണ്ടായിര്ികുന്നതല്. 

ബി.മൂലയം 50000 നും 200000 നും ഇടയിലാക്ണങ്കില്  
ഓഭര്ാ വഷവും നൂറില്  കവിയാത്ത ൊ് 
്ടാകിഭയകാം. 

െി.200000 നു മുകളിലാക്ണങ്കില്  ഡിപി ക്റൈുല  
ഗററ്റ് പ്പകാര്ം വാഷിക പര്ിപാലന ൊ് 
്ടാകിഭയകാം. 

ഓഭര്ാ ദ്ിവെക്ത്തയും ഭക്ലാെിംഗ് 
ഗപ്പെിനടിസ്ഥാനത്തിഭലാ ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് മയൂച്ചല്  
ഫണ്ട് എന്നിവകുള്ള എന്.എ.വി (NAV) യുക്ട 
അടിസ്ഥാനത്തിഭലാ ് ഉഭേരത്തിനുള്ള 
ഭൈാള്ക്ഡിംൈിക്െ മൂലയം ഡിപി തീര്ുമാനികുന്നത്.  
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ബി.എസ്.ഡി.എയിക്ല ഭൈാള്ക്ഡിംൈിക്െ മൂലയം 
ഏക്തങ്കിലം ദ്ിവെം 200000 കടകുകയാക്ണങ്കില്  
ഡിപി ൊ് ഏക്പടുത്തിഭയകാം. ആ ദ്ിവെം 
മുതല്  ക്റൈുല  അക്കൌണ്ടിന (ബി.എസ്.ഡി.എ 
അല്ാത്ത) അപ്ലികബ്ള്ക്  ആയ ൊ്ായിര്ികുമത്. 

സെക്യൂരിറ്റിക് ുസെ
െീസമറ്റീരിയഗലപെഷന് 

1. എന്താണ്െീസമറ്റീരിയഗലപെഷന് 

ഡിപിയുക്ട പകലുള്ള നിഭേപകക്െ ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് ആകി 
ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട ഫിെികല്  െടിഫിഗകറ്റ് 
ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ര്ൂപത്തിഭലക് മാറ്റുന്നതിനാണ് 
ഡീക്മറ്റിര്ിയഗലഭെഷന്  എന്ന് പറയുന്നത്. 
ഭൈാള്ക്ഡിംൈില്  മാപ്തഭമ ഇത് വയതയാെം 
വര്ുത്തുന്നുള്ളൂ. ഉടമസ്ഥാവകാരത്തില്  മാറ്റം 
വര്ുത്തുന്നില്. 

2. എക്െ ക്െകയൂര്ിറ്റി െടിഫിഗകറ്റ് എങ്ങക്ന 
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  ൊധികും. 

െടിഫികറ്റ് ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് തുറകണം. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
തുറന്നാല്  നിശ്ചിത ര്ൂപത്തില്  ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് 
റികവെ് ഭഫാറം പൂര്ിപികുകയും നിങ്ങളുക്ട 
ക്െകയൂര്ിറ്റി െടിഫിക്കറ്റിക്നാപം ഡിപിയുക്ട 
പകല്  ഏല്പികുകയും ഭവണം. ഇതുമായി 
ബന്ധമക്പട ഇഷയൂവ  കനപനിഭകാ അക്ല്ങ്കില്  



 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉപഭ ാക്താകള്ക്കുള്ള ഇ-ഗൈഡ്  Page 32 

 

അതിക്െ ര്്ിൊ  ആെ് പ്ടാന്സ്ഫ  ഏ്െിന  
അയച്ച് ക്കാടുകുന്നു. അവ  റികവെ് 
തീച്ചക്പടുത്തിയ ഭരഷം നിഭേപകക്െ ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 
ക്പ്കഡിറ്റ് ആവുന്നു. ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷക്െ ര്ീതി 
ഡയപ്ൈാം നാലില്  വിരദ്ീകര്ിച്ചിര്ികുന്നു. 

ഡയപ്ൈാം നാല് 

 
 

ഡയപ്ൈാം 4 

 

3. ഏത് ഓൈര്ി ൊേയപപ്തവും 
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  പറ്റുഭമാ 
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ഇല്. എല്ാ ഓൈര്ി ൊേയപപ്തവും 
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  പറ്റില്. അതിന താക്ക 
പറയുന്ന നിബന്ധമനകള്ക്  ഒത്തു വര്ണം.  

എ. നിങ്ങളുക്ട ഓൈര്ി ൊേയപപ്തം ഇഷയൂ 
ക്െയ്ത കനപനിയിഭല അക്ലങ്്കില്  അതിക്െ 
ആ.ടി.എ (RTA) യിഭലാ ര്ി്ിെ  ക്െയ്തതാക്ണങ്കില ്   
മാപ്തഭമ ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  
ൊധികുകയുള്ലൂ. 

ബി. ഇഷയൂവ  കനപനി എന്.എസ്.ഡി.എലില്  
ഭെന്നിര്ികുകയും പ്പസ്തുത ഷയറിന 
ഐ.എസ്.ഐ.എന്  (ISIN) ഉണ്ടായിര്ികുയും ഭവണം. 

െി.ഷയറിന ബാധയതഭയാ ൊഭ്ാ ലീഭനാ 
ഉണ്ടാവാന്  പാടില്. 

ലിെിലുള്ളതും ആക്ടീവുമായ ഒടുമിക 
കനപനികളും എന്.എസ്.ഡി.എലില്  
ഭെന്നവര്ായിര്ികും. അഭതപ്പകാര്ം അവര്ുക്ട 
ഷയറുകളും മറ്റു തര്ത്തിലുള്ള ക്െകയര്ിറ്റീെും 
ഡീമാറ്റിന ക്െൌകര്യമായിര്ികുകയും ക്െയ്യും. മറ്റ് 
പല കനപനികളും എന്.എസ്.ഡി.എലില്  
ഭെര്ാനിര്ികുകയാണ്. താങ്കളുക്ട ഓൈര്ി ഡീമാറ്റില്  
ല യമാഭണാ അക്ല് എന്നറിയാന്  താക്ക കാണുന്ന 
ലിങ്കില്  ഭനാകുക. https://nsdl.co.in/master_search.php.  

https://nsdl.co.in/master_search.php
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4. ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാനായി ഡിപിക് 
ൊേയപപ്തങ്ങള്ക്  െമപികുന്നതിന മുനപ് 
എക്ന്തല്ാം മുന്കര്ുതലാണ് െവീകര്ിഭകണ്ടത്. 

താക്ക പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്  പ്രദ്ധിഭകണ്ടതാണ്. 

എ. താങ്കള്ക്  ക്െകയൂര്ിറ്റിയുക്ട ര്്ിെ  ക്െയ്യപട 
ഉടമസ്ഥന്  തക്ന്നയാക്ണന്ന് സ്ഥിര്ീകര്ികുക. 

ബി. ഡീമാറ്റ് റികവെ് നടത്താന്  താല്പര്യക്പടുന്ന 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ലയും ക്െകയൂര്ിറ്റിയിക്ലയും 
ഉടമസ്ഥാവകാരം തുലയമാക്ണന്ന് ഉറപ് വര്ുത്തുക. 

(പാഭറ്റണ്  വയതയസ്തമാക്ണങ്കില്  ഭൊദ്യം നനപ  13 
ഭനാകുക.) 

െി. എന്.എസ്.ഡി.എലി ല്  നിങ്ങള്ക്  
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  ഉഭേരികുന്ന 
ക്െകയൂര്ിറ്റികല്  എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഡീമാറ്റില്  
ല യമാക്ണന്ന് ഉറപ് വര്ുത്തുക. 

ഡി. നിങ്ങളുക്ട ഷയറുള്ള കനപനികുള്ള 
ആ.ടി.എയുക്ട ഭെവനം അവൊനിപിച്ചിടിക്ല്ന്ന് 
ഉറപ് വര്ുത്തുക. ഇത് താക്ക കാണുന്ന ലിങ്കില്  
പര്ിഭരാധികാവുന്നതാണ്. https://nsdl.co.in/list-comp.php.  

 

ഇ.ഭമക്ല പറഞ്ഞതിന പുറക്മ, ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് 
ക്െയ്യാനുഭേരിച്ച ഓൈര്ി ൊേയപപ്തത്തില് 
‘Surrendered for Dematerialisation’ എന്ന് 
എകുതിയിര്ികണം. ഇതിന ഉപഭയാൈിഭകണ്ട റബ്ബ  
ൊനപ് നിങ്ങളുക്ട ഡിപി നല്കുന്നതാണ്.  

https://nsdl.co.in/list-comp.php
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ഭമക്ല പറഞ്ഞ കാര്യം എകുതിക്യന്ന് 
ഉറപാകിയതിന ഭരഷം തുട  നടപടികള്ക്കായി 
നിങ്ങളുക്ട ഡി.ആ.എഫ് (DRF) ഓൈര്ി 
ൊേയപപ്തഭത്താക്ടാപം ഡിപിക് 
െമപിഭകണ്ടതാണ്. 

5. ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലെിന എപ്ത ദ്ിവെക്മടുകും. 

ക്െബിയുക്ട മാൈഭര്ഖ പ്പകാര്ം എസ്  
ദ്ിവെത്തിനുള്ളില്  ഡിപി അഭപേയിഭേലുള്ള 
നടപടികള്ക്  ആര്ം ിച്ചിര്ികണം. കൂടാക്ത ഇഷയൂവ  
കനപനി/ആ.ടി.എ 152 ദ്ിവെം വക്ര് 
നടപടിപ്കമങ്ങള്ക്ക് എടുഭത്തകാം. ഡിപിയില്  നിന്ന് 
ഇഷയൂവ  കനപനി/ആ.ടി.എ എന്നിവക് ഭര്ഖകള്ക്  
ഗകമാറാക്നടുകുന്ന ദ്ിവെം പര്ിൈണിച്ച്, 
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  30 ദ്ിവെത്തിനുള്ളില്  
നടകുന്നതാണ്. 

6. എക്െ ഭപര്ിലുള്ള ക്െകയൂര്ിറ്റിയും എക്െയും 
എക്െ  ാര്യയുക്ടയും ഭപര്ിലുള്ള 
ക്െകയൂര്ിറ്റിയും ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  
ഒര്ു ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറകാന്  പറ്റുഭമാ 

ഇല്. ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ഫിെികല്  ര്ൂപത്തില്  
െൂേികക്പടുന്ന അഭത ഉടമസ്ഥാവകാര 
പാഭറ്റണില്  തക്ന്ന ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടും 
തുറഭകണ്ടതാണ്. ഉദ്ാൈര്ണത്തിന ഒര്ു ഓൈര്ി 
ൊേയപപ്തം നിങ്ങളുക്ട ഭപര്ിലും മക്റ്റാന്ന് 
                                                           
2
 2019 ്ൂണ്  30 വക്ര് ആ.ടി.എക് നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്കായി 30 ദ്ിവെം 
അനുവദ്ിച്ചിര്ികുന്നു. 
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നിങ്ങളുക്ടയും നിങ്ങളുക്ട  ാര്യയുക്ടയും 
ഭപര്ിലാക്ണങ്കില്  നിങ്ങള്ക്ക് ര്ണ്ട് ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് തുറഭകണ്ടി വര്ും. (ഒന്ന് നിങ്ങളുക്ട 
ഭപര്ിലും മക്റ്റാന്ന് നിങ്ങളുക്ടയും  ാര്യയുക്ടയും 
ഭപര്ില്  ഭ്ായിെ് അക്കൌണ്ട് ആയും.) 

7. ഞാന്  വില്കാന്  ഉഭേരികാത്ത 
ക്െകയൂര്ിറ്റികളും ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്   
പറ്റുഭമാ 

1996 ക്ല ക്ഡാഭപാെിറ്ററി ആക്് നിഭേപകക് 
ഫിെികല്   ര്ൂപത്തിഭലാ ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തഭലാ 
ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ഗകവരം ക്വകാനുള്ള അവെര്ം 
നല്കുന്നു. അതിനാല്  വില്കാന്  
ഉഭേരികുന്നിക്ല്ങ്കില്  അത് ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് 
ക്െഭയ്യണ്ടതില്. പക്േ, ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തില്  
ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ഗകവരം ക്വകുന്നത് ക്കാണ്ട് 
നിര്വധി ഉപകാര്ങ്ങളുണ്ട്. അത് ക്കാണ്ട് അത് 
അഭങ്ങയറ്റം ഭപ്പാല്ൊൈിപികക്പടുന്നു. 
മാപ്തവുമല്, ഫിെികല്  ര്ൂപത്തില്  െൂേിച്ചാല്  
ലിെഡ് കനപനികളുക്ടയും അണ്ലിെഡ് പബ്ലിക് 
ലിമിറ്റഡ് കനപനികളുക്ടയും ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യുന്നതിന െില നിയപ്ന്തണങ്ങള്ക്  
ഉണ്ട്. അക്ല്ങ്കില്  െില നിയപ്ന്തണങ്ങള്ക്  
ഏക്പടുത്താന്  ഉഭേരികുന്നു. അതിനാല്  
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യുന്നതാണ് നല്ത്.  
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8. പലാക് ഇന് (lock-in) ക്ീഴിലുള്ള ൊക്സ്-പ്ഫീ
പബാണ്ടിലുള്ള നിപഷിക ം െീസമറ്റീരിലയഗലസ്
സെയ്യാപമാ 

അക്ത. ഭലാക് ഇന്നിലാക്ണങ്കിലും ടാക്സ് പ്ഫീ 
ഭബാണ്ട് ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  ൊധികും. 
ഷയറിക്െ ഡീമാറ്റിന െമാനമായിടുള്ളതാണ് 
ഇതിക്െയും നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്. ഭബാണ്ട് 
ൊേയപപ്തഭത്താക്ടാപം കൃതയമായി 
പൂര്ിപികുകയും ഒപ് ക്വകുകയും ക്െയ്ത 
ഡി.ആ.എഫ് നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് നല്ഭകണ്ടതാണ്. 
നിങ്ങളുക്ട ഡിപി അത് ഇതുമായി ബന്ധമക്പട 
ഇഷയൂവഭകാ അക്ല്ങ്കില്  അതിക്െ ആ.ടി.എഭകാ 
കണ്ഫഭമഷന ഭരഷം അയകുന്നതാണ്. നിങ്ങളുക്ട 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് ആകുന്നതുമാണ്. 

9. െീമാറ്റ് രൂ ത്തില് ൈവണ്സമസെ സെക്യൂരിറ്റിക്ള്
പനരിട്വാങ്ങാന് റ്റുപമാ 

അക്ത. ഭബാണ്ട്, പ്ടഷറി ബില്  ഭപാഭലാത്ത 
ൈവണ്ക്മക്െ ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട കനഭപാളം 
റീക്ടയ്ല്  നിഭേപകക് എളുപം ല യമാകാവുന്ന 
തര്ത്തിലാണ്. യഥാത്തത്തില്  റീക്ടയ്ല്  
നിഭേപകക് റിഭെവ് ക്െയ്യക്പട പുതിയ 
ഇഷയൂകളുക്ട ഒര്ു ഭപാഷന്  ആ.ബി.ഐ 
െൂേികുന്നു. ദ്വിതീയ കനഭപാളത്തില്  ഇഷയൂ 
ക്െയ്യക്പട ക്െകയൂര്ിറ്റി വാങ്ങിഭയാ പുതിയ 
ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട ഭലലത്തില്  പക്ങ്കടുഭത്താ G-Sec 

ല്  നിങ്ങള്ക്കും ഇന്ക്വെ് ക്െയ്യാവുന്നതാണ്. 
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ര്ണ്ടാക്ണങ്കിലും ഉത്തര്വാദ്ിതവക്പട ബാങ്കിക്നഭയാ 
ഗപ്പമറി ഡീലക്റഭയാ ഭൊക് ഭപ്ബാകഭറഭയാ 
നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഡീറ്റയ്ല്െുമായി 
(ഡിപി ഐഡിയും ക്ലയെ് ഐഡിയും) 
െമീപിഭകണ്ടതാണ്. 

10. ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തിഭലക് ഭൊവറിന്  ഭൈാള്ക്ഡ് 
ഭബാണ്ട്സ് (SGB) എങ്ങക്നയാണ് െബ്സ്ഗപ്കബ് 
ക്െയ്യുക. 

ഭൈാള്ക്ഡ് ഫിെികല്  ര്ൂപത്തില്  ഗകവരം 
ക്വകുന്നതിന പകര്മായി എസ്.്ി.ബി കൂടുതല്  
ക്മച്ചക്പട ഓഫറുകള്ക്  നല്കുന്നു. എസ്.്ി.ബി 
ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തില്  െൂേികുന്നത് കൂടുതല്  
ക്െൌകര്യമാണ്. ഭൊവറിന്  ഭൈാള്ക്ഡ് ഭബാണ്ട് 
ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തില്  വാങ്ങാനും െബ്സ്ഗപ്കബ് 
ക്െയ്യാനും വളക്ര് എളുപമാണ്. െബ്സ്പ്കിപ്ഷന്  
ഭഫാറത്തില്  നിങ്ങളക്ട ഡിപി ഐഡിയ ംു ക്ലയെ് 
ഐഡിയും നല്ഭകണ്ട കാര്യഭമയുള്ളൂ. െില 
ബാങ്കുകള്ക്  ഓണ്ഗലന്  അഭപേ െംവിധാനവും 
ഏക്പടുത്തിയിടുണ്ട്. (ഓണ്ഗലന്  വകി അഭപേ 
നല്കുകയും പണമടകുകയും ക്െയ്യുകയാക്ണങ്കില്  
നിലവില്  െില ഡിസ്ക്കൌണ്ടും ഉണ്ട്.) ആ.ബി.ഐ 
അഭലാട് ക്െയ്യുന്നതിനനുെര്ിച്ച് നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ആവരയക്പട ഭബാണ്ടുകള്ക്  
ക്പ്കഡിറ്റ് ആവുന്നതാണ്. 

11. എനിക് ഭപപ  ര്ൂപത്തില്  ഉള്ള 
ഭൊവറിന്  ഭൈാള്ക്ഡ് ഭബാണ്ട് (ഭൈാള്ക്ഡിംഗ് 
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ഭഫാമിക്െ ൊേയപപ്തം) ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തിഭലക് 
മാറ്റാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത. നിങ്ങള്ക്ക് അങ്ങക്ന ക്െയ്യാം. ് 
ആവരയാത്തം നിങ്ങള്ക്  എസ്.്ി.ബി വാങ്ങിയ 
ബാങ്കിക്നക്യാ ഏ്െിക്നഭയാ െമീപിഭകണ്ടി വര്ും. 
അവ  നിങ്ങക്ള എസ്.്ി.ബി ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് മാറ്റാന്  െൈായികുന്നതാണ്. 

12. എസ്.് ി.എല്  ര്ൂപത്തില്  ൈവണ്ക്മെ് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികളില്  ഞാന്  നടത്തിയ നിഭേപം 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് മാറ്റാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത. നിശ്ചിത ര്ൂപത്തിലുള്ള ഭഫാം പൂര്ിപിച്ച് 
ഒപ് ക്വച്ച് നല്ഭകണ്ടതാണ്. 
(ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  റികവെ് ഭഫാം -  
ൈവണ്ക്മെ് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് എന്നാണ് അതിക്െ 
ഭപര്) ഭഫാം ഓഫ് പ്ടാന്സ്ഫറിക്െ കൂക്ടയാണ് അത് 
നല്ഭകണ്ടത്. നിങ്ങളുക്ട ഡിപി അത് 
എന്.എസ്.ഡി.എലിന ഗകമാറുന്നതാണ്. അവ  
നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് 
ആവാനാവരയമായതും ക്െയ്യുന്നതാണ്. 

13. ഒഭര് ഭപര്ുകളുള്ള എന്നാല്  വയതയസ്ത 
ര്ീതിയില്  എകുതക്പടിടുള്ള ഫിെികല്  
െടിഫികറ്റ് ഉണ്ട്. െില െടിഫികറ്റില്  
ഞാന്  ആദ്യ  ഭൈാള്ക്ഡറും എക്െ  ാര്യ 
ര്ണ്ടാമക്ത്ത ഭൈാള്ക്ഡറുമാണ്. മറ്റു െില 
െടിഫികറ്റുകളില്  ഭനക്ര് തിര്ിച്ചുമാണ്. 
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ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  ഞാന്  ര്ണ്ട് 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറകഭണാ 

കനപനിക് ഭര്ഖാമൂലമുള്ള അഭപേ നല്കിയാല്  
ഭ്ായിെ് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന ഭപര് പ്കമം 
മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത് പ്ടാന്സ്ഫ  ആകുന്നതല്. 
ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിക്െ ഭപര് പ്കമം മാറ്റുന്നതിന 
പ്ടാന്സ്ക്പാെിഷന്  എന്നാണ് പറയുക. ഒര്ു 
ഭഫാളിഭയായിക്ല മുകുവുന്  ഭൈാള്ക്ഡിംഗ്െും 
പ്ടാന്സ്ക്പാെിഷന് നടഭത്തണ്ടതാണ്. 
ഭൈാള്ക്ഡിംഗ്െിക്െ ഒര്ു പാട് മാപ്തം 
അപ്പകാര്മാകാന്  പറ്റില്. 

ഭ്ായിെ് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിക്െ ഒഭര് ക്െറ്റ് ഭൈാള്ക്ഡ് 
ക്െയ്യുന്ന ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  വയതയസ്ത പ്കമത്തിലുള്ള 
ഭപര്ുകളിലാക്ണങ്കില്  അത്തര്ത്തിലുള്ല 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാന്  
വിവിധ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറഭകണ്ടതില്. 
പ്ടാന്സ്ക്പാെിഷന്  കം ഡീമാറ്റ് ക്ഫെിലിറ്റി 
ഉപഭയാൈിച്ച് വയതയസ്ത ഭപര്ുകളിലുള്ള 
അത്തര്ത്തിലുള്ള ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ഒര്ു ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് 
ക്െയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി, ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് 
റികവെ് ഭഫാറവും കൂടുതലായി പ്ടാന്സ്ക്പാെിഷന്  
കം ഡീമാറ്റ് എന്ന ഭഫാറവും നല്ഭകണ്ടതാണ്. ഇത് 
ഡയ്പ്ൈാം നനപ  അുില്  വിരദ്മാകിയിടുണ്ട്.  
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ഡയാപ്ൈാം 5 

റീസമറ്റീരിയഗലപെഷന് റഫ്
സെക്യൂരിറ്റീസ് 

1. എക്െ ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ഭൈാള്ക്ഡിംഗ് ഭപപ  
െടിഫികറ്റിഭലക് തക്ന്ന മാറ്റാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത. നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങലുക്ട ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
ഫിെികല്  ര്ൂപത്തിഭലക് തക്ന്ന 
മാറ്റണക്മന്നുക്ണ്ടങ്കില്  നിങ്ങളുക്ട ഡിപിയുക്ട 
അടുത്ത് റീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  റികവെ് ഭഫാറം 
പൂര്ിപിച്ച് നല്കുക. ആവരയമായ പര്ിഭരാധന 
നടത്തിയ ഭരഷം എന്.എസ്.ഡി.എല്  മുഭഖന 
ഇഷയൂവ  കനപനിഭകാ ആ.ടി.എഭകാ ഡിപി 
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അയച്ച് ക്കാടുകുന്നു. കനപനി അക്ല്ങ്കില്  
ആ.ടി.എ അത് പ്പിക്െടുത്ത് നിങ്ങള്ക്ക് ഭനര്ിട് 
അയകുന്നതാണ്. റികവെ് ക്കാടുകുന്നതിന മുനപ് 
റീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  ക്െയ്യുന്നതിനുള്ള ൊ് 
മനസ്സിലാഭകണ്ടതാണ്.  

സെക്യൂരിറ്റിക്ള് പ്ൊന്സ്ഫ സെയ്യുന്നതിനുംക്നപ ാ 
വയാ ാരത്തിനുമുള്ളഒത്തുതീപ് 

1. ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്ത ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
എങ്ങക്നയാണ് വില്പന നടത്തുക. 

ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്ത ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
വില്കാനുള്ള നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്  വളക്ര് ലളിതമാണ്. 
അവ താക്ക പറയുന്നു. 

എ.നിങ്ങളുക്ട ഭൊക് ഭപ്ബാകറിന 
വില്പനയുമായി ബന്ധമക്പട നിഭേരം നല്കണം. 

ബി. വില്കാനുള്ള നിങ്ങളുക്ട കല്പന 
പൂത്തിയായ ഉടക്ന നിങ്ങളുക്ട ക്പ ഇന്  (pay-in) 

ബാധയത പൂത്തീകര്ികാനായി വിറ്റ 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  നിങ്ങളുക്ട ഭൊക് ഭപ്ബാകറിന 
നല്കണം. ്യാവരയാത്ഥം കൃതയമായി 
പൂര്ിപിച്ച ഒര്ു ക്ഡലിവറി ഇന്െപ്ടേന്  സ്ലിപ് 
നിങ്ങളുക്ട ഡിപി പറഞ്ഞ െമയത്തിനുള്ളില്  
അവക് നല്കണം. 

െി.നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് നല്കുന്ന ക്ഡലിവറി 
ഇന്െപ്ടേന്  സ്ലിപില്  വിറ്റ ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
നിങ്ങളുക്ട അക്കൌണ്ടില്  നിന്ന് ക്ഡബിറ്റ് ആവാനും 



 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉപഭ ാക്താകള്ക്കുള്ള ഇ-ഗൈഡ്  Page 43 

 

ഭപ്ബാകറുക്ട ക്ലിയറിംഗ് അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് 
ക്െയ്യാനുമുള്ള നിഭേരമുണ്ടാകണം. ഇതിന 
പകര്മായി, ഓണ്ഗലന്  വകി നിഭേരങ്ങള്ക്  
നല്കാന്  എന്.എസ്.ഡി.എല്  സ്പീഡ് ഇ െവീസ് 
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. 

ഡി.നിങ്ങളുക്ട ഡിപി നിഭേരങ്ങള്ക്  കൃതയമായി 
നടപിലാകിയ ഉടക്ന, നിങ്ങളക്ട ഭപ്ബാകക് 
ഓൈര്ി ല ികുന്നതും ക്ലിയറിംഗ് 
ഭകാപഭറഷനിഭലകുള്ള ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട ക്പ 
ഇന്  ഏപാടാകുന്നതുമാണ്. 

ഇ.ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷനില്  നിന്ന് ഫണ്ട് 
െവീകര്ികുന്ന മുറക്, ബാകിയുള്ള വില്പനയുക്ട 
ക്പ്കഡിറ്റ് ലിങ്ക് ക്െയ്യക്പട നിങ്ങളുക്ട ബാങ്ക് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് ക്െയ്യാനുള്ള ഏപാ് 
നടത്തുന്നതാണ്. 

2. ഡീമാറ്റ് ഭഫാമില്  എനിക് എങ്ങക്നയാണ് 
ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് വാങ്ങാന്  ൊധികുക.  

ഡീമാറ്റ് ഭഫാമില്  ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  വാങ്ങാനുള്ള 
നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്  വളക്ര് ലളിതമാണ്. അവ താക്ക 
ഭെകുന്നു. 

എ.നിങ്ങളുക്ട ഭൊക് ഭപ്ബാകറിന 
വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധമക്പട നിഭേരങ്ങള്ക്  
നല്കണം. 

ബി.വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുക്ട കല്പന 
നടപിലാകിക്യന്ന് ഉറപാകിയതിന ഭരഷം ക്പ ഇന്  
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ബാധയത നിവൈികാനായി ആവരയമായ തുക 
നല്കാന്  ആവരയക്പഭടകാം. 

െി.ഭപ ഔട് (pay-out)   ദ്ിവെം നിങ്ങളുക്ട 
ഭപ്ബാക  ക്ലിയറിംഗ് അക്കൌണ്ടിഭലക് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ക്പ്കഡിറ്റ് ആവുന്നതാണ്.  

ഡി.നിങ്ങള്ക്  വാങ്ങിയ ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  നിങ്ങളുക്ട 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് ആകാനായി 
ഡിപിക് ഭൊക് ഭപ്ബാക  തക്െ ക്ലിയറിംഗ് 
അക്കൌണ്ട് ക്ഡബിറ്റ് ആകാനായി നിഭേരം 
നല്കുന്നതാണ്. 

ഇ.ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിനുള്ള ൊെിംഗ് ഇനസ്പ്ടേന്  
നല്കുന്നിക്ല്ങ്കില്  ക്പ്കഡിറ്റ് െവീകര്ികാനായി 
നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് ക്റെിപ്റ്റ് ഇന്സ്പ്ടേന്  
നല്ഭകണ്ടതാണ്. 

എഫ്.ബുക് ഭക്ലാഷ  ക്െയ്യുന്നതിന മുനപായി 
ഭപ്ബാക  നിങ്ങളുക്ട അക്കൌണ്ടിഭലക് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്തുക്വന്ന് ഉറപ് 
വര്ുത്തുക. ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ഭപ്ബാകറുക്ട 
അക്കൌണ്ടിലാണ് ഉള്ളക്തങ്കില്  കനപനി ലാ ം 
(ഡിവിഡെ്, ഭബാണസ് ഭപാഭലാത്ത) 
അഭേൈത്തിനാണ് നല്കുക. ആ െര ത്തില്  
ഭപ്ബാകറില്  നിന്ന് അത് െവീകര്ിഭകണ്ടതാണ്. 

3. മാകറ്റ് ഭപ്ടഡ്സ്, ഓഫ് മാര്കറ്റ് ഭപ്ടാഡ്സ് 
എന്നിവക്യന്താണ് 
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ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്  മുഭഖന ക്െറ്റ്ല്  
ക്െയ്യക്പടുന്ന മുകുവന്  മാകറ്റിനും മാകറ്റ് 
ഭപ്ടഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അംൈീകൃത ഭൊക് 
എക്സ്ഭെനെിക്ല ഭൊക് ഭപ്ബാക  മുഭഖനയാണ് 
ഇത് നടത്തുക. ര്ണ്ട് പാടികള്ക്  ക്ലിയറിംഗ് 
ഭകാപഭറഷക്െ െൈായം കൂടാക്ത 
നടത്തുന്നതിനാണ് ഓഫ് മാകറ്റ് ഭപ്ടഡ്സ് എന്ന് 
പറയുന്നത്. 

4. എന്താണ് ഇെ  ക്ഡഭപാെിറ്ററി പ്ടാന്സ്ഫ. 
ഏത് ഐ.എസ്.ഐ.എനും മറ്റു 
ക്ഡഭപാെിറ്ററികളിഭലക് പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യാന്  
പറ്റുഭമാ 

ഒറു ക്ഡഭപാെിറ്ററിയുക്ട പകലുള്ള ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  നിന്നും മക്റ്റാര്ു ക്ഡഭപാെിറ്ററിയുക്ട 
പകലുള്ള ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യുന്നതിനാണ് ഇെ  
ക്ഡഭപാെിറ്ററി പ്ടാന്സ്ഫ  എന്ന് പറയുന്നത്. ര്ണ്ട് 
ക്ഡഭപാെിറ്ററികളിലും ആക്ടീവ് ആയ 
ഐ.എസ്.ഐ.എന്നില് മാപ്തഭമ ഇത് 
ൊധയമാവുകയുള്ലൂ. 

5. എന്താന്  പാഷയല്  അക്കൌണ്ട് പ്ടാന്സ്ഫ  

നിങ്ങുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിലുള്ളതിക്നകാള്ക്  
കൂടുതല്  അളവ് ക്പ ഇന്  നടത്താന്  നിങ്ങള്ക്  
നിഭേരം നല്കുകയാക്ണങ്കില്  നിലവിക്ല ബാലന്സ് 
എക്െെ് ക്െയ്യാന്  നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  നിന്നും ക്ഡബിറ്റ് ആകുന്നതാണ്. 
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ഓഫ് മാകറ്റ് െര ത്തില്  ആവരയമായി 
ബാലന്സ് ഇക്ല്ങ്കില്  മുകുവന്  നിഭേരങ്ങളും 
പര്ാ്യക്പടുന്നതാണ്. അഥവാ ക്ഡബിറ്റ് 
ആവിക്ല്ന്നത്ഥം. 

6. മാ കറ്റ് ഗടപ്, ക്െറ്റില്ക്മെ് നനപ  എന്നിവ 
എന്താണ്. 

വയതയസ്ത ഭപ്ടഡ് വിന്ഭഡാെിലൂക്ട നിര്വധി 
പ്ടാന്ൊേനുകള്ക്  ഓഭര്ാ ഭൊക് എക്ഭെുിലും 
നടകാറുണ്ട്. ഭവഭവക്റ മാകറ്റ് ഗടപിക്െയും 
ക്െറ്റില്ക്മെ് നനപറിക്െയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഭപ ഇന്  ബാധയതകള്ക്  
കൃതയമായി ക്െറ്റ്ല്  ആവാന്  ഭവണ്ടി ഇന്സ്പ്ടേന്  
ക്ഡലിവറി സ്ലിപില്  കൃതയമായ ക്െറ്റല്ക്മെ് 
നനപറും ഭപ്ടഡ് ഗടപും നല്കല്  അതയാവരയമാണ്. 
(ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തിക്ല ക്െറ്റില്ക്മെ് 
ഡീക്റ്റയ്ല്െില്  ഒന്നിച്ച് പറഭയണ്ടതാണ്.) ഭപ്ബാക  
ഇഷയൂ ക്െയ്ത ഭകാണ്പ്ടാക്റ്റ് ഭനാടില്  ഇത് 
കാണുന്നതാണ്. 

7. ടി പ്ലസ് ടു ഭറാളിംഗ് ക്െറ്റല്ക്മെ് ഗെകി  
(T+2 rolling settlement cycle) എന്നാല്  എന്ത്? 

ടി പ്ലസ് ടു ഭറാളിംഗ് ക്െറ്റല്ക്മെ് െിെപ്പകാര്ം 
ഭൊക് എക്സ്ഭെുില്  ഒന്നാമക്ത്ത ദ്ിവെം 
നടകുന്ന ഭപ്ടഡ് (വാങ്ങലും വില്കലും) അതു 
ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്  ക്െറ്റ്ല്  ക്െയ്യുന്നത് ര്ണ്ട് 
ദ്ിവെം കകിഞ്ഞിടാണ്. അഥവാ മൂന്നാമക്ത്ത 
ദ്ിവെം. ഉദ്ാൈര്ണത്തിന തിങ്കളാസ് െ നടന്ന ഭപ്ടഡ് 
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ക്െറ്റ്ല്  ക്െയ്യക്പടുന്ന ബുധനാസ് െയാണ്. (എല്ാ 
ദ്ിവെവും പ്പവത്തി ദ്ിവെം ആണ് എന്ന് 
പര്ികല്പനയില് ). ക്ൊവാസ് െ നടന്നത് ക്െറ്റ്ല്  
ക്െയ്യക്പടുന്നത് വയാകായ്െയാണ്. അഭത ഭപാക്ല 
ഓഭര്ാന്നും. ഇത്തര്ത്തിലുള്ള ക്െറ്റില്ക്മെ് 
െിെത്തിനാണ് ടി പ്ലസ് ടു ഭറാളിംഗ് ക്െറ്റല്ക്മെ് 
എന്ന് പറയുന്നത്. 

ഓഭര്ാ ക്െറ്റ്ല ് ക്മെിക്െയും ഫണ്ടും ഭപ 
ഇന്നിന് ക്റയും ഭപ ഔടിക്െയും ഗടം ഗലനും 
ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്   വയക്തമാകന്നു. ഭൊക് 
ഭപ്ബാകറുകള്ക്  അത് പാലികാന്  ബാധയസ്ഥര്ാണ്. 
അത് പ്പാവത്തികമാകാന്  ഡിപികള്ക്  ക്ലയെിനും 
ഗടം ഗലന്  നല്കുന്ന .ു (ഫണ്ട് ക്െറ്റില്ക്മെ് 
നടകുന്നത് ബാങ്ക് മുഭഖനയാണ്. അതിനാല്  അത് 
ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തിന പുറത്താണ്.)  

8. ടി പ്ലസ് ടു ഭറാളിംഗ് ക്െറ്റല്ക്മെ് 
പ്പകാര്മാക്ണങ്കില്  എക്െ ഓൈര്ി ഭപ്ബാക  
മുഭഖനഭയാ അംൈീകൃത വയക്തി മുഭഖനഭയാ 
തിങ്കളാസ് െ വിറ്റാല്, എന്നാണ് ഞാന്  എക്െ 
ഡിപിക് ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  നല്ഭകണ്ടത്. 

തിങ്കളാസ് െയാണ് ഭപ്ടഡ് നടന്നക്തങ്കില്  
ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട ക്പ ഇന്  നടകുക 
ബുധനാസ് െയാണ്. അതിനത്ഥം നിങ്ങളുക്ട 
ഭപ്ബാകക് ബുധനാസ് െക്ത്ത ക്ലിയറിംഗ് 
ഭകാപഭറഷക്െ െയത്തിന മുനപ് ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
ല ിച്ചിര്ികണം. നിങ്ങള്ക്  നല്കിയ ക്ഡലിവറി 
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ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപിക്െ നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്ക് കുറച്ച് 
ദ്ിവെം ഡിപിക് ആവരയമായതിനാല്  ക്പ 
ഇന്നുമായി ബന്ധമക്പട നിഭേരങ്ങള്ക്  നല്കാന്  െില 
ഗടം ഗലന്   നിഭേരികക്പഭടകാം. (ൊധാര്ണ 
ക്പ ഇന്  ദ്ിവെത്തിക്െ ക്താടുമുന്നക്ത്ത 
ദ്ിവെമായിര്ികും). തന്ന െയത്തിനും 
ദ്ിവെത്തിനുമുള്ളില്  നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് ല ിച്ചിടുക്ണ്ടന്ന് 
ഉറപ് വര്ുത്തണം. അതിനാല്  ഭപ്ബാകറില്  നിന്ന് 
വില്കാനുള്ള കല്പന കിടിയ ഉടക്ന ഡിപിക് 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് ഗകമാറുന്നതാണ് 
നല്ത്.  

9. ക്പ ഇന്നിന ക്ഡലിവറി ഇന് െപ്ടേന്  സ്ലിപ് 
നല്ഭകണ്ട െമയപര്ിധി എങ്ങക്ന എനിക് 
അറിയാന്  ൊധികും.  

നിങ്ങളുക്ട ഡിപി ക്ഡലിവറി സ്ലിപ് നല്ഭകണ്ട 
ദ്ിവെം അറിയികുകയും നിങ്ങളുമായി 
ബന്ധമക്പടുകയും ക്െയ്ഭതകാം. ഇത് ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് ബുക് ക്ലറ്റില്  പ്പിെ് ക്െയ്ത് 
ഡിപി നിങ്ങളുക്ട കണ്ഫഭമഷന ഭവണ്ടി 
ൊധാര്ണ നല്കുന്നതാണ്.  

10. ഞാന്  എഭപാകാണ് ഓൈര്ി വാഭങ്ങണ്ടത്. 
ഏത് െയമത്താണ് ഞാന്  എക്െ ഭപ്ബാകറില്  
നിന്ന് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് വാഭങ്ങണ്ടത്. 

ആവരയമായ പണം നിങ്ങള്ക്  നല്കിയതിന ഭരഷവും 
ക്ലിയറിംഗ് ക്മനപറില്  നിന്ന് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 
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െവീകര്ിച്ച ഭരഷവും ഭപ്ബാക  ഒര്ു പ്പവത്തി 
ദ്ിവെത്തിനുള്ളില്  ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് നിങ്ങളുക്ട 
അക്കൌണ്ടിഭലക് പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െഭയ്യണ്ടതാണ്. 

11. ഡിപി അറ്റ് ക്ലയെ് റിസ്ക് (At client’s risk) 
അടിസ്ഥാനത്തില്  ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപിന 
അംൈീകാര്ം നല്കുക്മന്ന് പറയുന്നതിക്െ 
അത്ഥവും അതിക്െ പ്പാധാനയവും എന്താണ്.  

ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് െമപിഭകണ്ട ഒര്ു 
ദ്ിവെം എല്ാ ഡിപികളും നിശ്ചയികും. ഡിപിക് 
ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് ല ികുന്നത് െമയ പര്ിധിക് 
ഭരഷമാക്ണങ്കില്  ക്ഡഭപാെിറ്ററിയില്  അത് 
നടപിലാകാന്  പര്ിമിത ബാധയതഭയാ് കൂടി അത് 
െവീകര്ികാവുന്നതാണ്. ‘Received late, Subject to best 

efforts’ അക്ല്ങ്കില്  ‘Late, received at Client’s risk’ തുടങ്ങി 
ര്ീതിയില്  മാക് ക്െയ്ത ൊനപ് ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപില്  മാക് ക്െയ്യുന്നതാണ്. 
ഡിപിക് ഗവകി ല ിച്ച ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപിന്ഭമല്  
ആവരയമായ നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്  നടത്താന്  
ൊധിച്ചിക്ല്ങ്കില്, അതിക്ന തുടന്ന് ക്ലയെ് ക്പ ഇന്  
ബാധയത മീറ്റ് ക്െയ്യാന്  ൊധികാക്ത ൊനപത്തിക 
നഷ്ടം (ഭലലം ൊ് ഭപാഭലാത്ത) വര്ികയാക്ണങ്കില്  
ഡിപി അതിന ഉത്തര്വാദ്ിയായിര്ികുന്നതല്.  

12. ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപുമായി 
ബന്ധമക്പട് എന്ത് മുന്കര്ുതലാണ് ഞാന്  
െവീകര്ിഭകണ്ടത്. 
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ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിക്ല ക്െക് ബുകിന െമാനമാണ് 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപും. താക്ക പറയുന്ന 
കാര്യങ്ങള്ക്  മുന്കര്ുതലായി െവീകര്ിഭകണ്ടതാണ്.  

എ.നിങ്ങളക്ട ഡിപിയില്  നിന്ന് ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് ബുക് െവകര്ിച്ചുക്വന്ന് ഉറപ് 
വര്ുത്തുക. ലൂസ് ആയിടുള്ള സ്ലിപ് െവീകര്ികര്ുത്. 
(അതയാവരയ െര ത്തില്  ആവരയമായാലല്ാക്ത) 

ബി. ഓഭര്ാ ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് പ്പീ 
പ്പിക്െ് ക്െയ്യക്പടതാക്ണന്നും െീര്ിയല്  നനപ  
ഉള്ളതാക്ണന്നും ഉറപ് വര്ുത്തുക. 

െി.ഓഭര്ാ ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപിലും 
നിങ്ങളുക്ട ക്ലയെ് ഐഡി പ്പീ ൊനപ് ക്െയ്യുകഭയാ 
പ്പീ പിെ് ക്െയ്യുകഭയാ ക്െയ്തിടുക്ണ്ടന്ന് ഉറപ് 
വര്ുത്തുക. 

ഡി. ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് മറ്റാ കും 
നല്കര്ുത്. അത് പര്ിച്ച് ഡിപിക് ആവരയ 
െര ത്തില്  മാപ്തം നല്കുക. 

ഇ. ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് െുര്േിതമായി 
െൂേികുക. ഏക്തങ്കിലും സ്ലിഭപാ ബുഭകാ 
നഷ്ടക്പടാഭനാ മാറ്റി ക്വകാഭനാ 
ഇടവര്ുകയാക്ണങ്കില്  ഭവൈത്തില്  ഡിപിക്യ 
അറിയിഭകണ്ടതാണ്.  

എഫ്. ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപില്  കൂടതുല്  
ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ഥലമുക്ണ്ടങ്കില്  നിങ്ങളത് 
ഉപഭയാൈികുന്നുമിക്ല്ങ്കില്  ആക്ര്ങ്കിലും അത് 
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ദ്ുര്ുപഭയാൈം ക്െയ്യാതിര്ികാന്  ഭര്ഖക്പടുത്താത്ത 
വര്ികള്ക്  വര്ഞ്ഞിഭടണ്ടതാണ്. 

്ി. ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് കൃതയമായി 
പൂര്ിപിച്ചിടുക്ണ്ടന്നും എല്ാ ഭ്ായിെ് അക്കൌണ്ട് 
ഭൈാള്ക്ഡറും ഒപ് ക്വച്ചിടുക്ണ്ടന്നും ഉറപ് 
വര്ുത്തുക. 

13. ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപില്  നല്കിയ 
എക്െികയൂഷന്  തിയ്യതി (execution date) എന്താണ് 

നിങ്ങളക്ട അക്കൌണ്ടില്  നിന്ന് ക്െകയൂര്ിറ്റികല്  
ക്ഡബിറ്റാകുന്ന തിയ്യതികാണ് എക്െികയൂഷന്  
തിയ്യതി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേന്സ് സ്ലിപില്  ഭര്ഖക്പടുത്തക്പട 
തിയ്യതിയില്  തക്ന്ന ഇന്സ്പ്ടേന്സ് 
നടപിലാകക്പടിടുക്ണ്ടന്ന് ഉറപ് വര്ുത്താന്  ഡിപി 
ഭഡാഭപാെിറ്ററി െിെത്തില്  നിബന്ധമമായും അത് 
ഭെത്തിര്ിഭകണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുക്ട അക്കൌണ്ടില്  
നിന്ന് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ക്ഡബിറ്റ് ആഭകണ്ടതിക്െ 
മുക്ന്ന തക്ന്ന ഇന്സ്പ്ടേന്  
പുറക്പടുവീഭകണ്ടതാണ്. (ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേനില്  ഭര്ഖക്പടുത്തക്പട തിയ്യതിയില്  
മാപ്തഭമ അക്കൌണ്ടില്  നിന്ന് ക്ഡബിറ്റ് 
ആവുകയുള്ളൂ.) 

14.  ാവിയിക്ല എക്െികയൂഷന്  തിയ്യതിയില്  
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  നല്കുന്നത് ക്കാണ്ട് 
എന്ത് പ്പഭയാ്നമാണുള്ളത്.  



 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉപഭ ാക്താകള്ക്കുള്ള ഇ-ഗൈഡ്  Page 52 

 

 ാവിയിക്ല എക്െികയൂഷന്  തിയ്യതിയില്  
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  നല്കുന്നത് ക്കാണ്ട് 
െമയം ഇല്ാത്തത് ക്കാഭണ്ടാ അവൊന െയത്ത് 
തിര്ക് മൂലഭമാ എക്െികയൂഷന്  
നടകാതിര്ികുന്നത് ഒകിവാകാം. ഓൈര്ി 
ഭപാഭലാത്തവ നിങ്ങളുഭേരികുന്നവര്ുക്ട 
അക്കൌണ്ടിഭലക് നിങ്ങളുക്ട താല്പര്യത്തിക്നാത്ത 
ദ്ിവെം തക്ന്ന പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്തുക്വന്ന് 
ഉറപികാനും ഇത് ഉപഭയാൈികാം. 

15. മാകറ്റ് പ്ടാന്സ്ഫറുമായി ബന്ധമക്പട് 
Reason / Purpose എന്നിവയുക്ടയും 
കണ്െിഡഭറഷക്െയും അത്ഥം എന്താണ്. 

ക്െബിയുക്ട മാഗ നിഭേര പ്പകാര്ം ഓഫ് 
പ്ടാന്സ്ഫ  നടകാനുള്ള കാര്ണവും ഉഭേരവും 
വയക്തമാകുകയും അത്തര്ം പ്ടാന്സ്ഫറിനുള്ള 
കണ്െിഡഭറഷനും അതിനായി നല്കക്പടുന്ന 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപില്  
ഭര്ഖക്പടഭത്തണ്ടതാണ്. റീെണ്  അക്ല്ങ്കില്  
പപെിന നിര്വധി ഒപ്ഷന്സ് നല്കിയിടുണ്ട്. 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപില്  ഭര്ഖക്പടുത്താന്  
അനുഭയാ്യമായ ഒന്ന് ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകുക. റീെണ്  
അക്ല്ങ്കില്  പപസ് ഓഫ് മാകറ്റ് ക്െയ്ല്  
എന്നാക്ണങ്കില്  കണ്െിഡഭറഷന തുകക് പുറക്മ 
താക്ക പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി 
ഭര്ഖക്പടുഭത്തണ്ടതാണ്. 

എ. ക്പയ്ക്മെ് തിയ്യതി 
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ബി. ക്പയ്ക്മെ് നടത്തുന്ന ര്ീതി (കാഷ്, ക്െക്, 
ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ക്പയ്ക്മെ്) 

െി. ക്പയ്ക്മെ് ക്െകായിഭടാ ഇലക്ഭപ്ടാണിക് 
ക്പയ്ക്മെ് ആയിഭടാ ആക്ണങ്കില്  പ്ടാന്സ്ഫറിയുക്ട 
ഭപര്, ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നനപ, ബാങ്കിക്െ ഭപര്, 
ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ഭപയ്ക്മെിക്െ പ്ടാന്ൊേന്  
റഫറന്സ് നനപ  അക്ല്ങ്കില്  ക്െക് 
വകിയാക്ണങ്കില്  ക്െക് നനപ  എന്നിവ 
ആവരയമാണ്.  

സെക്യൂരിറ്റിക്ലുസെപ്ൊന്സ്മിഷന് 

 

1. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധമക്പട് 
പ്ടാന്സ്മിഷന്  എന്താണ്. 

മര്ണക്പട ഒര്ാളുക്ട അക്കൌണ്ടിക്ല ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 
്ിവികുന്ന ഭ്ായിെ് അക്കൌണ്ടിക്ല മറ്റ് 
അംൈങ്ങളിഭലഭകാ നിയമാനുെൃത 
അവകാരികളിഭലഭകാ ഭനാമിനിയിഭലഭകാ നീങ്ങുന്ന 
നിയമത്തിക്െ നടപടി പ്കമങ്ങളാണ് പ്ടാന്സ്മിഷന്. 
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ്ഡ് ക്െയ്ത ഭൈാള്ക് ഡിംഗ്െിക്െ 
പ്ടാന്സ്മിഷന്  താര്തഭമയന ക്െൌകര്യപ്പദ്മാണ്. 
ഡിപിക് ആവരയമായ ഭര്ഖകള്ക്  െമപിച്ചാല്  
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ല ഭൈാള്ക്ഡിംഗ്സ് 
പ്ടാന്സ്മിഷന്  ക്െയ്യാം. ഫിെികല്  ര്ൂപത്തില്  
െൂേിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഭപാക്ല ഓഭര്ാ 
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കനപനികക്ളയംു  ് ആവരയാത്ഥം 
െമീപിഭകണ്ടതില്. 

ഡയപ്ൈാം ആറില്  മര്ണക്പടാല്  എപ്പകാര്മാണ് 
പ്ടാന്സ്മിഷന്  നടകുന്നത് (ഭ് ായിെ് 
ഭൈാള്ക്ഡറാവക്ട ഏക ഭൈാള്ക്ഡറാവക്ട) 
വിരദ്ീകര്ികുന്നു. 

 

ഡയപ്ൈാം 6 

2. ഏക അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ  മര്ണക്പടാല്  
ഭനാമിനിയിഭലക് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് പ്ടാന്സ്മിഷന്  
ക്െയ്യുന്നതിക്െ നടപടി പ്കമങ്ങള്ക്  എന്ത് 



 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉപഭ ാക്താകള്ക്കുള്ള ഇ-ഗൈഡ്  Page 55 

 

മര്ണത്തിന ഭരഷം ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
ഭനാമിനിയിഭലക് നീകുന്നതിനായി കൃതയമായി 
പൂര്ിപിച്ച പ്ടാന്സ്മിഷന്  ഭഫാറം പബ്ലിക് 
ഭനാടറിഭയാ ൈെറ്റഡ് ഓഫീെഭറാ അറ്റെ് ക്െയ്ത 
മര്ണ ൊേയപപ്തഭത്താക്ടാപം െമപികണം. 
അവകാരക്പടുന്ന വയക്തിയുക്ട അക്കൌണ്ട് അഭത 
ഡിപിയുക്ട അടുത്ത് അക്ലങ്്കില്  അഭേൈത്തിക്െ 
ക്ലയെ് മാെ  റിഭപാട് (ഇതുമായി ബന്ധമക്പട 
ഡിപി ൊേയക്പടുത്തിയ) ആവരയമാണ്. ഇത് 
പര്ിഭരാധിച്ച ഭരഷം ഡിപി ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 
ഭനാമിനിയുക്ട അക്കൌണ്ടിഭലക് മാറ്റുന്നതാണ്.  

3. ഏക ഭൈാള്ക്ഡ  ഭനാമിനിക്യ 
ഭര്ഖക്പടുത്തിയിടിക്ല്ങ്ക്ില്  എന്താണ് 
െം വികുക. 

അത്തര്ം െര ത്തില്  നയമാനുെൃത 
അവകാരിയിഭലക് നീങ്ങും. ഭകാടതി നിശ്ചയികുന്ന 
പ്കമപ്പകാര്മായിര്ികും അത് നടപിലാവുക. 
ഇതിനായി താക്ക പറയുന്ന ഭര്ഖകള്ക്  ആവരയമാണ്.  

എ.കൃതയമായി പൂര്ിപിച്ച പ്ടാന്സ്മിഷന്  ഭഫാറം. 

ബി.പബ്ലിക് ഭനാടറിഭയാ ൈെറ്റഡ് ഓഫീെഭറാ 
അറ്റെ് ക്െയ്ത മര്ണ ൊേയപപ്തത്തിക്െ ഭകാപി 

െി.പബ്ലിക് ഭനാടറിഭയാ ൈെറ്റഡ് ഓഫീെഭറാ 
ൊേയക്പടുത്തി വംരപര്നപര്ാ 
ൊേയപപ്തത്തിക്െ ഭകാപി. 
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ഡി.മര്ണക്പട വയക്തി വില്പപ്തം 
എകുതിയിടിക്ല്ങ്കില്  ഭകാംപീറ്റെ് ്ൂറിസ്ഡിേന്  
ഭകാടിക്െ ഓഡ  അക്ല്ങ്കില്  

ഇ.വില്പപ്തത്തിക്െ ക്തളിവിക്െ ഒര്ു ഭകാപി, 
അക്ല്ങ്കില്  

എഫ്.പബ്ലിക് ഭനാടറിഭയാ ൈെറ്റഡ് ഓഫീെഭറാ 
കൃതയമായി പൂര്ിപിച്ച അഡ്മിനിസ്ഭപ്ടറ്ററുക്ട കത്ത്. 

്ി. അവകാരക്പടുന്ന വയക്തിയുക്ട അക്കൌണ്ട് 
അഭത ഡിപിയുക്ട അടുത്ത് അക്ല്ങ്കില്  
അഭേൈത്തിക്െ ക്ലയെ് മാെ  റിഭപാട് (ഇതുമായി 
ബന്ധമക്പട ഡിപി ൊേയക്പടുത്തിയ) ആവരയമാണ്. 

പ്ടാന്സ്മിഷന്  ക്െഭയ്യണ്ട ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട മൂലയം 
500000 ക്നകാള്ക്  കുറവാക്ണങ്കില്  (പ്ടാന്സ്മിഷന്  
ക്െയ്യാന്  അഭപേ നല്കിയ ദ്ിവെം) താക്ക 
പറയുന്ന ഭര്ഖകളുക്ട അടിസ്ഥാനത്തില്  ഡിപിക് 
തക്ന്ന നടപടി െവീകര്ികാവുന്നതാണ്. 

എ.കൃതയമായി പൂര്ിപിച്ച പ്ടാന്സ്മിഷന്  ഭഫാറം. 

ബി.പബ്ലിക് ഭനാടറിഭയാ ൈെറ്റഡ് ഓഫീെഭറാ 
അറ്റെ് ക്െയ്ത മര്ണ ൊേയപപ്തത്തിക്െ ഭകാപി 

െി.്ാമയത്തിക്െ കത്ത് (നിശ്ചിത ഭഫാമാറ്റില് ) 

ഡി.അഫിഡവിറ്റ് (നിശ്ചിത ഭഫാമാറ്റില് ) 
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ഇ.നിശ്ചിത ഭഫാമാറ്റിലുള്ള ഭനാ ഒബ്്േന്  
െടിഫികറ്റ് അക്ലങ്്കില്  ഫാമിലി ക്െറ്റില്ക്മെ് 
ഡീഡ്. 

എഫ്. അവകാരക്പടുന്ന വയക്തിയുക്ട അക്കൌണ്ട് 
അഭത ഡിപിയുക്ട അടുത്ത് അക്ല്ങ്കില്  
അഭേൈത്തിക്െ ക്ലയെ് മാെ  റിഭപാട് (ഇതുമായി 
ബന്ധമക്പട ഡിപി ൊേയക്പടുത്തിയ) ആവരയമാണ്. 

4. ഭ്ായിെ് ഭൈാള്ക്ഡറിക്ല ഏക്തങ്കിലും ഒര്ു 
വയക്തിഭയാ അക്ല്ങ്കില്  ഒന്നില്  കൂടുതല്  
വയക്തികഭളാ മര്ണക്പടാല്  ടാന്സ്മിഷക്െ 
നടപടിപ്കമങ്ങക്ളന്ത് 

അത്തര്ം െര ത്തില്  ഭനാമിഭനഷക്ന 
പര്ിൈണികാക്ത ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ്ീവിച്ചിര്ികുന്ന 
ഭൈാള്ക്ഡറിഭലക് നീങ്ങുന്നതാണ്. ഉദ്ാൈര്ണത്തിന 
ഭ്ായിെ് അക്കൌണ്ട് ഉള്ളവ  യഥാപ്കമം എ. ബി. 
െി എന്നിവര്ാക്ണന്നിര്ികക്ട. ഇവര്ില് ബി 
മര്ിച്ചാല്  ബാകി വര്ുന്ന എ, െി എന്നിവര്ിഭലക് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  നീങ്ങുന്നതാണ്. അതിനായി താക്ക 
പറയുന്ന ഭര്ഖകള്ക്  ൈാ്റാഭകണ്ടതാണ്. 

എ.കൃതയമായി പൂര്ിപിച്ച പ്ടാന്സ്മിഷന്  ഭഫാറം. 

ബി.പബ്ലിക് ഭനാടറിഭയാ ൈെറ്റഡ് ഓഫീെഭറാ 
അറ്റെ് ക്െയ്ത മര്ണ ൊേയപപ്തത്തിക്െ ഭകാപി 

ആവരയമായ പര്ിഭരാധന നടത്തി ഡിപിക് 
ഭബാധയക്പടുന്ന പേം ബാകിയുള്ള 
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ഭൈാള്ക്ഡറിഭലക് അഭേൈം ക്െകയൂര്ിറ്റി പ്ടാന്സ്ഫ  
ക്െയ്യുന്നതാണ്. 

5. പ്ടാന്സ്മിഷന്  കം ഡീമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്  
എന്താണ്. 

ഭ്ായിെ് ഭൈാള്ക്ഡറിലുള്ള ഒര്ാള്ക്  ക്െകയൂര്ിറ്റി 
ഫിെികല്  ര്ൂപത്തില്  െൂേികാനും മറ്റുള്ളവ  
അവര്ുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് പ്ടാന്സ്മിഷന്  
ക്െയ്യാനും ഉഭേരികുന്ന െര ത്തില്  വളക്ര് 
ഉപകാര് പ്പദ്മായ ക്െൌകര്യമാണ് ഇത്. ഇതിലൂക്ട 
മര്ിച്ച വയക്തിയുക്ട ഭപര് ഒകിവാകലും 
ക്െകയൂര്ിറ്റികളക്ട ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷനും ഒന്നിച്ച് 
നടകുന്നതാണ്. ഇത് ഡയപ്ൈാം ഏകില്  
വിരദ്ീകര്ിച്ചര്ികുന്നു. 

 
ഡയപ്ൈാം 7 
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പനാമിപനഷന് 

1. ഭനാമിഭനഷന്  എന്നാല്  എന്ത് 

ക്െകയൂര്ിറ്റി ഉള്ള ഒര്ാള്ക്  മര്ിച്ചാല്  ആര്ാണ് 
പിന്നീ് അഭേൈത്തിക്െ ക്െകയൂര്ിറ്റി 
വാഭങ്ങണ്ടക്തന്ന് വയക്തമാകുന്നതാണ് ഭനാമിഭനഷന്. 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന െര ത്തിഭലാ 
അതിന ഭരഷഭമാ ഭനാമിനിക്യ 
തീര്ുമാനികാവുന്നതാണ്. 

2. ആക്കാക്ക ഭനാമിനിക്യ നിശ്ചയികാന്  
ൊധികും 

ഒന്നഭച്ചാ ഭ്ായിെ് ആഭയാ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
ഉള്ളവഭക മാപ്തഭമ ഭനാമിനിക്യ നിശ്ചയികാന്  
ൊധികുകയുള്ളൂ. െമൂൈം, പ്ടെ്, ഭകാപഭററ്റ് 
ഭബാഡി, പാ്ണഷപ് ഭഫം, അവി ്ിത ൈിരു 
കുടുംബത്തിക്ല കാത്ത, അഭറ്റാണി പവ  
ഭൈാള്ക്ഡ  എന്നിവക്കാന്നും ഭനാമിനിക്യ 
നിശ്ചയികാന്  പറ്റില്. 

3. ഭ്ായിെ് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന ഭനാമിനിക്യ 
നിശ്ചയികാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത. ഭ് ായിെ് അക്കൌണ്ടുള്ളവകംു  
ഭനാമിനിക്യ നിശ്ചയികാവുന്നതാണ്. പക്േ, 
ഏക്തങ്കിലും ഒര്ാള്ക്  മര്ിച്ചാല്  ്ീവികുന്ന മറ്റ് 
ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിഭലകാണ് ക്െകയൂര്ിറ്റി നീങ്ങുക. 
എല്ാവര്ും മര്ിച്ചാല്  മാപ്തഭമ ഭനാമിനിയിഭലക് 
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നീങ്ങുകയുളളൂ. (ഭനാമിഭനഷന്  നല്കിയിടുണ്ടങ്കില്, 
അക്ല്ങ്കില്  നിയമാനുെൃത അനന്തര്ാവകാരികാണ് 
നീങ്ങുക) 

4. ഓര്ു എന്.ആ.ഐക് ഭനാമിനിയാവാന്  
പറ്റുഭമാ 

അക്ത. എന്.ആഐകും ഭനര്ിട് ഭനാമിനിയാവാന്  
ൊധികുന്നതാണ്. പക്േ, എന്.ആ.ഐയുക്ട 
ഭപര്ില്  അഭറ്റാണി ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട പവറ് 
ഭനാമിഭനറ്റ് ക്െയ്യാവുന്നതല്.  

5. ഒര്ു ഗമനക് ഭനാമിനിക്യ നിശ്ചയികാഭമാ 

ഇല്. ഒര്ു ഗമനക് ഭനര്ിഭടാ അക്ല്ങ്കില്  
ര്േിതാവ് മുഭഖനഭയാ ഭനാമിനിക്യ 
നിശ്ചയികാനാവില്. 

6. ആക്കക്ക ഭനാമിനി ആവാം 

ഒര്ു വയക്തിക് മാപ്തഭമ ഭനാമിനി ആവാന്  
ൊധികുകയുള്ളൂ. െമൂൈം, പ്ടെ്, ഭകാപഭററ്റ് 
ഭബാഡി, പാ്ണഷപ് ഭഫം, അവി ്ിത ൈിരു 
കുടുംബത്തിക്ല കാത്ത, അഭറ്റാണി പവ  
ഭൈാള്ക്ഡ  എന്നിവക്കാന്നും ഭനാമിനിയാവാന്  
പറ്റില്. 

7. ഒന്നില്  കൂടുതല്  ഭനാമിനി ഉണ്ടാവാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത. ഒര്ു ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിന മൂന്ന് 
ഭനാമിനികള്ക്  വക്ര് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ഒന്നില്  
കൂടുതല്  ഭനാമിനികള്ക്  ഉക്ണ്ടങ്കില്  വയതയസ്ത 
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ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ഓഭര്ാര്ുത്തര്ിഭലകും പ്ടാന്സ്മിറ്റ് 
ക്െഭയ്യണ്ട അനുപാതം കൂടി വയക്തമാകണം. 

8. ഒര്ു ഗമനക് ഭനാമിനി ആവാഭമാ 

അക്ത. ഒര്ു ഗമനക് ഭനാമിനി ആകാവുന്നതാണ്. 
പക്േ ഒര്ു ഗമനറിക്ന ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  
പര്ാമരികുനഭപാക്കലാ്ം അഭേൈത്തിക്െ 
ര്േിതാവിക്െ വിവര്ങ്ങളും നല്ഭകണ്ടതാണ്. 

9. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ല ഓഭര്ാ ക്െകയൂര്ിറ്റികും 
വയതയസ്ത ഭനാമിനികക്ള നിശ്ചയികാന്  
പറ്റുഭമാ 

ഇല്. അക്കൌണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭനാമിഭനഷന്  
നിശ്ചയികുന്ന്ത്. ക്െകയൂര്ിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിലല്. 
അതിനത്ഥം ഒര്ാള്ക്  മര്ിച്ചാല്  ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിക്ല മുകുവന്  ക്െകയൂര്ിറ്റികളും 
ഭനാമിനികള്ക്ക് മുനപ് ഭര്ഖക്പടുത്തക്പട 
അനുപാതത്തില്  നല്കക്പടുന്നതാണ്. വയതയസ്ത 
ക്െകയൂ ര്ിറ്റികള്ക്  വയതയസ്ത ഭനാമിനികള്ക്ക് 
നല്കാന്  ഉഭേരികുന്നുക്ണ്ടങ്കില്  അവ വയതയസ്ത 
അക്കൌണ്ടില്  െൂേിച്ച് ഇഷ്ടപ്പകാര്ം ഭനാമിനികക്ള 
നിശ്ചയികാവുന്നതാണ്. 

10. ഒര്ു എന്.ആ.ഐക് ഭനാമിനിയാവാന്  
പറ്റുഭമാ. 

അക്ത. നിലവിക്ല വിഭദ്ര വിനിമയ 
വയവസ്ഥകനുെര്ിച്ച് ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ല 
ഭനാമിനി എന്.ആ.ഐക് ആകാവുന്നതാണ്. 
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11. ഒര്ു ഭനാമിനിക്യ നിശ്ചയികാനുള്ള 
നടപടിപ്കമങ്ങക്ളന്ത് 

അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന െമയത്ത് തക്ന്ന ഭനാമിനിക്യ 
െംബന്ധമിച്ച മുകുവന്  വിവര്ങ്ങളും നല്കുക. ഒര്ു 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  മൂന്ന് വയക്തികക്ള വക്ര് 
ഭനാമിനായി നിശ്ചയികാവുന്നതാണ്.  

അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന െമയത്ത് ഭനാമിനിക്യ 
നിശ്ചയിച്ചിടില്ങ്കിഭലാ അക്ല്ങ്കില്  നിശ്ചയിച്ച 
ഭനാമിനിക്യ മാറ്റണക്മങ്കിഭലാ ഭനാമിഭനഷന്  ഭഫാറം 
പുര്ിപിച്ച് ഡിപിക് നല്ഭകണ്ടതാണ്.  

12. ഭനാമിനിക്യ മാറ്റാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത. ഭനാമിഭനഷന്  ഭഫാറം പൂര്ിപിച്ച് ഡിപിക് 
നല്കി ഏത് െമയത്തും ഭനാമിനിക്യ 
മാറ്റാവുന്നതാണ്. 

13. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ഭനാമിനി 
ഉണ്ടാഭവണ്ടത് നിബന്ധമമാഭണാ 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ഭനാമിനി ഉണ്ടാഭവണ്ടത് 
നിബന്ധമമല്. പക്േ, അത് ഭനാമിനി ഉണ്ടാവുന്നത് 
അഭങ്ങയറ്റം ക്റകക്മെ് ക്െയ്യക്പടുന്നു. കാര്ണം 
ഏക അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ  മര്ിച്ചാല്  
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യുന്നത് 
നിഷ്പ്പയാെം ൊധികും. അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന 
െമയത്ത് ഒര്ു ഭനാമിനിക്യയും നിശ്ചയികാന്  
ഉഭേരികുന്നിക്ല്ങ്കില്  ഞാന് /ഞങ്ങള്ക്  ഭനാമിനിക്യ 
നിശ്ചയികാന്  ഉഭേരികുന്നിക്ല്ന്ന് വയക്തമാകണം. 
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സെക്യൂരിറ്റിക് ുസെ പ്ലഡ് ിംൈും
ഗൈപ ാസത്തപകഷനും 

1. ഓൈര്ികളുക്ട പ്ലഡ്്ിംഗ് എന്നാല്  എന്ത് 

അടിസ്ഥാന പര്മായി ഒര്ു വയക്തിയുക്ട (പ്ലഡ്് ) 
ഓൈര്ി മക്റ്റാര്ു വയക്തിക് (പ്ലഡ്്ീ) അഭേൈം 
നല്കിയ എക്ന്തങ്കിലും ൊധനത്തിന ്ടായി 
നല്കുന്നതിനായി ക്പ്ലഡ്്ിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. 
ക്പാതുവില്  ഓൈര്ി ഉടമ ഭലാണ്  എടുകാനായി 
ഓൈര്ി ്് നല്കാറുണ്ട്. 

2. എക്െ ബാങ്ക് ഓഫ  ക്െയ്ത ഭലാണ്  
ല ികാനായി എക്െ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ല 
ഓൈര്ി ്് നല്കാന്  എന്ത് നടപടികളാണ് 
െവീകര്ിഭകണ്ടത്. 

താക്ക പറയുന്നതാണ് നടപടി പ്കമങ്ങള്ക് : 

എ. ഭലാണ്  തുക, കാലാവധി, പലിര നിര്ക്, 
്ടായി നല്ഭകണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങക്ളാക്ക 
ആദ്യം ബങ്കുമായി െംൊര്ിച്ച് ഭയാ്ിപിക്ലത്തണം. 
വാണി്യപര്മായ അത്തര്ം കാര്യങ്ങക്ളാക്ക 
പര്സ്പര് ധാര്ണയുക്ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
തീര്ുമാനികക്പടുന്നത്. അതിനാല്  തക്ന്ന അത് 
ക്ഡഭപാെിറ്ററിയുക്ട അധികാര് പര്ിധിക് 
പുറത്താണ്. 

ബി. നിങ്ങള്ക്ക് ര്ണ്ട് ഭപകും അഥവാ ബാങ്കിനും 
ഭലാണ്  ആവരയക്പടുന്നവകും ഒഭര് 



 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉപഭ ാക്താകള്ക്കുള്ള ഇ-ഗൈഡ്  Page 64 

 

ക്ഡഭപാെിറ്ററിയില്  ഡീമാറ്റ്   അക്കൌണ്ട് 
ഉണ്ടാഭവണ്ടതാണ്. (ഒര്ു ഡിപിയുക്ട അടുഭത്താ 
വയതയസ്ത ഡിപിയുക്ട അടുഭത്താ) 

െി. നിങ്ങള്ക്  പണയം ക്വകുന്നവന്  എന്ന നിലയില്  
‘Pledge Initiation Instruction Slip’ പൂര്ിപിച്ച് ഡിപിക് 
നല്കി പ്പാര്ം  നടപടികള്ക്  െവീകര്ിഭകണ്ടതാണ്. 

ഡി.നിങ്ങളുക്ട ഡിപി ഇന്സ്പ്ടേന ഭമലുള്ള  
നടപടികള്ക്  െവീകര്ികുന്നതിനനുെര്ിച്ച് അതിക്െ 
വിരദ്ാംരങ്ങള്ക്  ബാങ്കിക്െഭയാ/പണയം 
െവീകര്ികന്നവഭെഭയാ ഡിപിക് കാണാന്  
ൊധികുന്നതാണ്. തുടന്ന് പണയം നല്കുന്നവ  
‘Pledge Confirmation Instruction Slip’ കൃതയമായി 
പൂര്ിപിച്ച് നല്കണം. (പകര്മായി, ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  ഓഭടാക്മറ്റിക് ക്പ്ലഡ്് കണ്ഫഭമഷന്  
ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്) അത്തര്ം നടപടി 
പ്കമങ്ങള്ക്  കകിഞ്ഞാല്  പണയം ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
െിെത്തില്  ഭര്ഖക്പടുത്തക്പടുന്നതാണ്.  

3. പണയം ഭര്ഖക്പടുത്തക്പടാല്  എന്താണ് 
െം വികുക.  

പണയം ആക്ടീവ് ആകുന്ന നിമിഷം മുതല്  പണയം 
ക്വകക്പട ക്െകയൂര്ിറ്റി പണയം ക്വച്ച 
വയക്തിയുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ഭബ്ലാക് 
ആവുന്നതാണ്. ഭബ്ലാക് നിലനില്കുന്നിടഭത്താളം 
കാലം അഭേൈത്തിന അത് ഒന്നും ക്െയ്യാന്  പറ്റില്.  
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4. ഭലാണ്  തിര്ിച്ചടച്ചതിന ഭരഷം, എനിക് 
എങ്ങക്ന വീണ്ടും പ്ഫീ ബാലന്ൊയി 
ഉപഭയാൈികാന്  പറ്റും. 

ഭലാണ്  തിര്ിച്ചടിച്ചതിന ഭരഷം ഡിപിക് ‘Pledge 

Closure Initiation Slip’ എന്ന ഭഫാറം കൃതയമായി 
പൂര്ിപിച്ച് നല്കണം. അത് നടപിലായ ഭരഷം 
പണയം െവീകര്ിച്ച ആളുക്ട ഡിപിക് വിവിര്ം 
ഗകമാറും. തുടന്ന് പണയം െവീകര്ിച്ച ആള്ക്  
‘Pledge Closure Confirmation Instruction’ കൃതയമായി 
പൂര്ിപിച്ച് നല്കണം. (പകര്മായി, പണയം 
െവീകര്ിച്ച വയക്തിക് പണയം നല്കിയ 
വയക്തിയുക്ട കണ്ഫഭമഷന്  കാത്തിര്ികാക്ത 
പണയം ഭക്ലാസ് ക്െയ്യാന്  നിഭേരം 
നല്കാവുന്നതാണ്.) 

പണയം നിത്തലാകിയ ഉടക്ന പണയം ക്വച്ച 
വയക്തിക് ക്െകയൂര്ിറ്റി ഉപഭയാൈികാന്  
ൊധികുന്നതാണ്.  

5. പണയം ക്വകാന്  െമ്മതിച്ച ക്െകയൂര്ിറ്റി 
മാറ്റാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത. പണയം െവീകര്ികുന്ന ആള്ക്  െമ്മതികുന്ന 
പേം ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് മാറ്റാവുന്നതാണ്. 
്യാവരയാത്ഥം പുതിയ റികവെ് നല്കുകയും 
നിലവിലുള്ളത് ഭക്ലാസ് ക്െയ്യാന്  ആവരയക്പടുകയും 
ഭവണം.  
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6. പണയം ക്വകക്പട ക്െകയൂര്ിറ്റിയുക്ട 
ഡിവിഡെ് ആര്ാണ് െവീകര്ികുക 

പണയ െര ത്തിലും ക്െകയൂര്ിറ്റിയുക്ട ഉടമക് 
തക്ന്നയാണ് ഡിവഡെ് ല ികുക. അതിനാല്  
ഭകാപഭററ്റ് ഓഫ  ക്െയ്യുന്ന മുകുവന്  
ആനുകൂലയങ്ങളും അഭേൈത്തിനാണ് ല ികുക. 
പണയ വസ്തു പണയം െവീകര്ിച്ച വയക്തിക് 
ക്റഭകാഡ് ഭഡറ്റില്  െവന്തമായാല്  പണയം 
െവീകര്ിച്ച വയക്തിക് അതിക്െ ആനുകൂലയം 
ല ികുന്നതും മുകുവന്  ഷയറും അഭേൈത്തിക്െ 
അക്കൌണ്ടില്  നിലനില്കുന്നതുമാണ്. 

7. പണയം ക്വകക്പട ഓൈര്ിയുക്ട ഭബാണസ് 
ഓൈര്ികള്ക്  എങ്ങക്നയാണ് വിതര്ണം 
ക്െയ്യക്പടുന്നത്. 

ക്റഭകാഡ് ക്ഡറ്റില്  ഓൈര്ികള്ക്  പണയം 
ക്വകക്പട സ്ഥിതിയിലാക്ണങ്കില്  പണയം െവീകര്ിച്ച 
വയക്തിക് അനുകൂലമായി പണയം 
ഭര്ഖക്പടുത്തക്പടുന്നതിഭനാക്ടാപം തക്ന്ന ഭബാണസ് 
ഓൈര്ികള്ക്  പണയം ക്വച്ച വയക്തിക് 
ല ികുന്നതാണ്. പണയം ഭക്ലാസ് ക്െയ്യുന്ന ദ്ിവെം 
മുകുവന്  ഓൈര്ികളും (ഭബാണസ് ഉള്ക്ക്പക്ട) 
പണയം ക്വച്ച ആളുക്ട അക്കൌണ്ടിഭലക് പ്ഫീ 
ബാലന്സ് ആയി ക്പ്കഡിറ്റ് ആകുന്നതാണ്. പണയം 
ഇന്ഭവാഭകഷന്  ആകുന്ന പേം എല്ാ ഷയറുകളും 
(ഭബാണസ് ഉള്ക്ക്പക്ട) പണയം െവീകര്ിച്ച ആളുക്ട 
അക്കൌണ്ടിഭലക് നീങ്ങുന്നതാണ്. 
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8. ഡി്ിറ്റല്  എല്.എ.എസ് ക്ഫെിലിറ്റി (Digital LAS 

facility) എന്നാല്  എന്ത് 

ഡി്ിറ്റല്  എല്.എ.െി (Loan Against Shares) 
ക്ഫെിലിറ്റി ഓണ്ഗലന്  വകി ഓൈര്ിക് പകര്ം 
ഭലാണ്  െവീകര്ികാനായി എന്.എസ്.ഡി.എല്  
ഏക്പടുത്തിയ െംവിധാനമാണ്. ഇത് വകി ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഉള്ള ഒര്ു വയക്തിക് തക്െ പകലുള്ള 
ഓൈര്ി ബാങ്കിന പണയം നല്കി ഭലാണ്  
െവീകര്ികാന്  ൊധികും. പാ്െിക്പറ്റിംഗ് ബാങ്ക് 
ക്െക് ക്െയ്ത് നിങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല്  വിവര്ം 
ഭരഖര്ികാവുന്നതാണ്.  

9. പണയവും ഗൈഭപാക്ത്തഭകഷനും 
(െൂണ്ടിപണയം) തമ്മിലുള്ള വയതയാെം എന്ത് 

ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തില്  അവ ര്ണ്ടും ഒര്ു 
വയതയാെം മാപ്തഭമയുള്ളൂ. പണയമാക്ണങ്കില്  
(Pledge) പണയം െവീകര്ിച്ച വയക്തിക് പണയ 
വസ്തു ഇന്ഭവാക് ക്െയ്യാം. എന്നാല്  
െൂണ്ടിപണയമാകുനഭപാള്ക്  (hypothecation) പണയ 
വസ്തു ഇന്ഭവാക് ക്െയ്യണക്മങ്കില്  കടം വാങ്ങിയ 
വയക്തിയുക്ട െമ്മതം ആവരയമാണ്.  

സെക്യൂരിറ്റീസ്ക്െംസക്ാെുകലുംവാങ്ങലും 

1. ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് കടം വാങ്ങുകയും കടം 
ക്കാടുകുകയും ക്െയ്യുകക്യന്നാല്  എന്താണ്. 
അത് എങ്ങക്നയാണ് പ്പവത്തികുന്നത്.  
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ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ക്ലെിംഗ് ആെ് ഭബാഭറാവിംഗ് 
സ്കീം (Securities Lending and Borrowing Scheme - SLBS) 

പ്പകാര്ം ഭഷാട് ക്െഭല്സ് െിന ഭൊക് 
എക്സ്ഭെ ിുല്  ക്ഡലിവറി ഒബ്ലിഭൈഷന്സ് 
പൂത്തിയാകാഭനാ ഭകാളാക്ടറലാഭയാ (collaterals) 
ആവരയമായ ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  കടം വാങ്ങാന്  
ൊധികുന്ന ക്മകാനിെമാണിത്. അപ്പൂവ്ഡ് 
ഇെമീഡിയറീസ് ആയി ര്്ിെ  ക്െയ്യക്പടിടുള്ള 
ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്സ് ആണ് ് സ്കീം 
നടപിലാകുന്നത്. 

അപ്പൂവ്ഡ് ഇെമീഡിയറിയുക്ട പകല്  
പാടിെിപെ് ആയി ര്്ിെ  ക്െയ്ത 
ഭൊക്ഭപ്ബാകറുകള്ക്ക് എസ്.എല്.ബി.എെില്  
അവര്ുക്ട അക്കൌണ്ടിന ഭവണ്ടിഭയാ അവര്ുക്ട 
ക്ലയെിക്െ അക്കൌണ്ടിന ഭവണ്ടിഭയാ 
പക്ങ്കടുകാവുന്നതാണ്. റീക്ടയ്ല്  നിഭേപകകും 
തങ്ങളുക്ട ഭൊക് ഭപ്ബാക  മുഭഖന കടം 
ക്കാടുകുന്നവനാഭയാ വീടുന്നവനാഭയാ 
പക്ങ്കടുകാവുന്നതാണ്. ടി പ്ലസ് വണ്  ക്െറ്റ്ക്ല്മെ് 
(T+ 1 settlement) അടിസ്ഥാനത്തില്  ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
െിെം മുഖാന്തിര്മാണ് കടം ക്കാടുകലും 
വാങ്ങലും നടകുന്നത്. എസ്.എല്.ബി.എസ് 
ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലസ്ഡ് ര്ൂപത്തില്  മാപ്തഭമ 
നടകുകയുള്ളൂ.  

2. ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് കടം ക്കാടുകുകയും 
വാങ്ങുകയും ക്െയ്യുന്നത് ക്കാണ്ടുള്ള ഭനടങ്ങള്ക്  
എക്ന്തല്ാം. 
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ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട താല്കാലിക ആവരയം 
നിറഭവറ്റാന്  െൈായികുന്ന മാകറ്റ് 
അടിസ്ഥാനക്പടുത്തിയുള്ള െംവിധാനാമാണ് 
എസ്.എല്.ബി.എസ്. ഭഷാട് ക്െഭല്സ് സ് അവര്ുക്ട 
ക്ഡലിവറി ഒബ്ലിഭൈഷന്സ് അക്ല്ങ്കില്  ക്കാലാക്റ്ററല്  
റികവയക്മെ്സ് (delivery obligation or collateral requirement) 
നിറഭവറ്റുന്നത് കടം ക്കാടുകുകയും വാങ്ങുകയും 
ക്െയ്യുന്നത് മൂലമാണ്. കടം ക്കാടുകുന്നവക് 
അവര്ുക്ട ഭപാട്ഭഫാളിഭയായില്  ക്വറുക്ത 
കിടകുന്ന ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  കടം ക്കാടുത്ത് ക്ലെിംഗ് 
ഫീ െനപാദ്ികാന്  ൊധികുന്നതാണ്.  

3. എക്െ അക്കൌണ്ടിക്ല ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് കടം 
ക്കാടുകാന്  ൊധികുഭമാ 

അപ്പൂവ്ഡ് ഇെമീഡിയറിയുക്ട (ക്ലിയറിംഗ് 
ഭകാപഭറഷന്) പകല്  പാ്െിപന്സ് ആയി 
ര്്ിസ്ററ  ക്െയ്ത ഭൊക്ഭപ്ബാക  മുഭഖന 
നിങ്ങളുക്ട ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  കടം 
ക്കാടുകാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുക്ട 
ഭൊക്ഭപ്ബാകറുമായി ൊന്ഭഡഡ് അപ്ൈീക്മെ് 
നടഭത്തണ്ടതാണ്. 

4. ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  കടം വാങ്ങുകയും 
വില്കുകയും ക്െയ്യാവുന്ന കാലാവധിക്യപ്ത. 

ഒര്ു മാെം മുതല്  പപ്ന്തണ്ട് മാെം വക്ര് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  വാങ്ങുകയും വില്കുകയും 
ക്െയ്യാം. പക്േ, കടം ക്കാടുകുന്നവനും 
വില്കുന്നവനും യഥാപ്കമം െമയത്തിന മുനഭപ 
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റോകുകയും ഭനര്ക്ത്ത പിന്വലികുകയും ക്െയ്യാന്  
അവെര്ം ഉണ്ട്.  

5. ഏത് ക്െകയൂര്ിറ്റിയും കടം വാങ്ങുകയും 
ക്കാടുകുകയും ക്െയ്യാന്  ൊധികുഭമാ 

ഇല്.  ാവില്  ഭപ്ടഡിംൈിനായി ല യമായതും ഒപ്ഷന്  
ക്െഗ് ക്മെ് ഭഫാ  ഭൊക് എക്സ്ഭെുുമാണ് 
ഭൊക് എക്സ്ഭെുില്  നിലവില്  കടം 
ക്കാടുകാനും വാങ്ങാനും ല യമായത്. അപ്പൂവ്ഡ് 
ഇെമീഡിയറീസ് എസ്.എല്.ബി.എെിന 
ക്െൌകര്യപ്പദ്ായ ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  യാഥാപ്കമം 
പര്െയമാകാറുണ്ട്.  

6. എക്െ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ല ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
എങ്ങക്നയാണ് ഞാന്  കടം ക്കാടുകുക.  

ആദ്യമായി ഭൊക്ഭപ്ബാകറിന ക്െകയൂര്ിറ്റി കടം 
ക്കാടുകാനുള്ള കല്പന പുറക്പടുവികണം. 
ഭൊക് എക്സ്ഭൊുില്  നിങ്ങളുക്ട ഭപ്ബാക  
ഓഡ  എെ  ക്െയ്യും. കല്പന വി്യകര്മായി 
നടപിലായ ഭരഷം, നിങ്ങള്ക്  ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് നിങ്ങളുക്ട ഭപ്ബാകറിന ഭപ 
ഇന്നിനായി നല്ഭകണ്ടതാണ്.  

7. ഞാന്  കടം ക്കാടുത്ത ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  എങ്ങക്ന 
തിര്ിച്ച് ല ികും. 

പര്സ്പര്ം അംൈീകര്ിച്ച ദ്ിവെഭമാ അതിന 
മുനഭപാ കടം വാങ്ങിയ വയക്തി തിര്ിച്ച് 
തര്ുന്നതാണ്. (ക്െകയൂര്ിറ്റി കാര്ണത്താല്  
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അപ്പൂവ്ഡ് ഇെമീഡിയറീസ് പ്ടാന്ൊേക്െ 
ഭഫാഭക്ലാഷ  അനുവദ്ിച്ചാല്). ക്െകയൂര്ിറ്റി തിര്ിച്ച് 
നല്കുന്ന പേം നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് നിങ്ങളുക്ട ഭപ്ബാക  മുഭഖനഭയാ 
ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്  ഭനര്ിഭടാ 
അയകുന്നതാണ്.  

8. കടം ക്കാടുത്ത െമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലാ ം 
എങ്ങക്നയാണ് എനിക് ല ികുക.  

ഭകാപഭററ്റ് ആേന്  െം വിച്ച ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
അതിക്െ ഇനക്ത്ത ആപ്രയിച്ച് അഡ്്െ്ക്മെിഭനാ 
അക്ല്ങ്കില്  പ്ടാന്ൊേക്െ ഭഫാഭക്ലാഷറിഭനാ 
വിഭധയമായിടുള്ളതാണ്. ഭകാപഭററ്റ് ആേന്  
െമയത്ത് ഡിവിഡെ്, ഭൊക്-സ്പ്ലിറ്റ് അല്ാത്ത 
മുകുവനും എക്സ്-ഭഡറ്റില്  ഭഫാഭക്ലാസ് 
ക്െയ്യക്പടുന്നു. ഡിവിഡെ് ആക്ണങ്കില്  കടം 
വാങ്ങിയ ആളില് നിന്ന് ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്  
വാങ്ങി കടം നല്കിയവന ല യമാകുന്നു. 
ഭൊക്സ്പ്ലിറ്റ് ആക്ണങ്കില്  കടം വാങ്ങിയവക്െ 
ക്പാെിഷന്  ആനുപാതികമായി അഡ്്െ് 
ക്െയ്യക്പടുകയും റിഭവസ് സ്ഡ് ക്ലഗ് ക്െറ്റ്ക്ല്മെ് 
ഭഡറ്റിന പുതുകിയ അളവ് കടം വാങ്ങിയ വയക്തി 
െവീകര്ികുകയും ക്െയ്യുന്നു. 

9. ക്െകയര്ിറ്റി മുഭഖനയുള്ള താല്കാലിക 
ആവരയങ്ങളുക്ട പൂത്തീകര്ണത്തിന എനിക് 
എങ്ങക്നയാണ് കടം വാങ്ങാന്  ൊധികുക. 
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വാങ്ങാനുഭേരികുന്ന ക്െകയൂര്ിറ്റിയുക്ട അളവ്, 
ഭപര്, കാലാവധി തുടങ്ങിയ ഡീക്റ്റയ്്സ് ഭപ്ബാകറിന 
നല്കി ഓഡ  ക്െയ്യുക. അവര്ത് എക്സ്ഭെുില്  
ഭര്ഖക്പടുത്തും. ഭപ ഔട് െവീകര്ിച്ചാല്  നിങ്ങളുക്ട 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് ആവാനുള്ള 
നടപടി െവീകര്ികും. കാലാവധി തീര്ുന്ന െമയത്ത് 
കടം വാങ്ങിയത് തിര്ിച്ച് നല്ഭകണ്ടതാണ്. 
(അക്ല്ങ്കില് കാലാവധി തീര്ുന്നതിന മുനപ്. 
അങ്ങക്ന ആപ്ൈൈികുകയും അപ്പൂവ്ഡ് 
ഇെമീഡിഭയറ്ററി അനുവദ്ികുകയും ക്െയ്ക്തങ്കല് ) 

െീമാറ്റ് അസകൌണ്ടിന പവണ്ടിയുള്ള  വ
റഫ്അപറ്റാണിയുസെഉ പയാൈം 

1. എക്െ ഭപര്ില്  മറ്റാക്കങ്കിലും എക്െ ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഉപഭയാൈികാന്  ൊധികുഭമാ 

അക്ത. ഡിപിക് ഭര്ഖമൂലം അഭപേ െമപിച്ച് 
പവ  ഓഫ് അഭറ്റാണി (POA) െംവിധാനം 
ഉപഭയാൈിച്ച് മറ്റാക്ര്ക്യങ്കിലും ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
ഉപഭയാൈികാന്  അധികാര്ക്പടുത്താവുന്നതാണ്. 
അഭേൈത്തിന നിങ്ങളുക്ട ഭപര്ില്  അക്കൌണ്ട് 
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. അക്കൌണ്ട് 
ഭൈാള്ക്ഡകും പി.ഒ.എ ഭൈാള്ക്ഡകും ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്.  

2. ഭപ്ബാകറിന/ഡിപിക് പി.ഒ.എ നല്കല്  
അനിവാര്യമാഭണാ 
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ഇല്. പി.ഒ.എ നല്ഭകണ്ടതില്. അവക് പി.ഒ.എ 
നല്കാനായി നിബന്ധമിപികാനും പറ്റില്. പക്േ, 
ഭപ്ബാക  ഓഫ  ക്െയ്യുന്ന ഓണ്ഗലന്  ക്ഫെിലിറ്റി 
ഉപഭയാൈക്പടുത്താന്  തീര്ുമാനിച്ചാല്  അഭേൈത്തിന 
ക്െബിയുക്ട മാൈനിഭേര പ്പകാര്ം അത് 
ആവരയക്പടാവുന്നതാണ്.  

3. ആക്കങ്കിലും പി.ഒ.എ നല്കുകയാക്ണങ്കില്  
എന്ത് മുന്കര്ുതലാണ് ഞാന്  െവീകര്ിഭകണ്ടത്. 

ആദ്യമായി, മറ്റുള്ളവക് പി.ഒ.എ നല്ഭകണ്ടതിക്െ 
ആവരയകത ഭബാധയക്പടണം. നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് നല്കാന്  
പ്പയാെമാക്ണങ്കില്  നിങ്ങള്ക്ക് സ്പീഡ് – ഇ 
(SPEED-e) ക്ഫെിലിറ്റി ഉപഭയാൈക്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

ആക്കങ്കിലും പി.ഒ.എ നല്കുകയാക്ണങ്കില്  
ഉഭേരികക്പട ആവരയത്തിന മാപ്തമാക്ണന്ന് 
പ്പഭതയകം ഭര്ഖക്പടുത്തണം. ്നറല്  പവ  ഓഫ് 
അഭറ്റാണി ഒകിവാകുന്നതാണ് നല്ത്. കൂടാക്ത, 
ക്െബിയുക്ട മാഗ നിഭേര പ്പകാര്ം, ക്ലയെിക്െ 
നിഭേരപ്പകാര്ം നടകുന്ന ഭപ്ടഡിക്ന 
തുടന്നുണ്ടാകുന്ന ഒബ്ലിഭൈഷന്സ് ക്െറ്റ്ക്ല്മെ് 
ക്െയ്യാന്  മാപ്തഭമ ഭൊക് ഭപ്ബാകറിന 
നല്കക്പടുന്ന പി.ഒ.എ ഉപഭയാൈികാന്  പാടുള്ളൂ. 

4. ഞാന്  പി.ഒ.എ എക്െ ഭപ്ബാകറിന നല്കി. 
ഇനി അഭേൈമത് ഉപഭയാൈികാന്  ഞാന്  
ഉഭേരികുന്നില്. ഞാന്  എന്ത് ക്െയ്യണം. 
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ഭപ്ബാകക്റ നിങ്ങളുക്ട ഉഭേരം അറിയികുക. 
അതിന പുറക്മ, നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് ഭപ്ബാകറിന 
നല്കിയ പി.ഒ.എ മര്വിപികാന്  അഭപേ 
നല്കുകയും ഭവണം. ഭ്ായിെ് അക്കൌണ്ട് 
ആക്ണങ്കില്  എല്ാ ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െും ഒപ് 
ക്വഭകണ്ടതാണ്.  

എന്.എസ്.െി.എലില്നിന്നുള്ളഇ-
െവീെസ് 

ൊഭങ്കതിക ര്ംൈത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന 
മുഭന്നറ്റങ്ങള്ക്കനുെൃതമായി ഓണ്ഗലന്  വകി 
കൂടുതല്  ക്ഡഭപാെിറ്ററി ഭെവനങ്ങള്ക്  നല്കാന്  
പര്ിപ്രമികുന്നു. അവയില്  െിലത് െുവക്ട 
ഭെകുന്നു. 

സ് ീഡ്-ഇ(SPEED-e) 

എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഇെക്നറ്റ് അടിസ്ഥാനക്പടുത്തി 
നല്കുന്ന ഭെവനമാണ് സ്പീഡി. ഇത് 
ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ര്ൂപത്തില്  ക്ഡലിവറി, ക്പ്ലഡ്്, 
മയൂെല്  ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധമക്പട 
നിഭേരങ്ങള്ക്  നല്കാന്  ൊധികുന്നു. അങ്ങക്ന 
നടപടികള്ക്  കൂടുതല്  ഭവൈത്തിലും െുര്േിതമായും 
കാര്യേമമായും നടകുന്നു. ് ക്െൌകര്യം 
കനപൂടറിലും (ലാപ്ഭടാപ്/ക്ഡസ്ക്ഭടാപ്) പാഭെവഡ് 
ഉള്ള ഉപഭ ാക്താകള്ക്ക് ക്മാഗബലിലും 
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
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ഉള്ളവക് ഡിപി ഓഫ  ക്െയ്യുന്ന പേം ് 
ക്െൌകര്യം ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. ഇത് 
ല യമാകുന്ന ഡിപികളുക്ട ലിെ് താക്ക കാണുന്ന 
ലിങ്കില്  ല യമാണ്. https://nsdl.co.in/speede-dps.php.  

1. എനിക് സ്പീഡി െവീസ് എങ്ങക്ന 
ഉപഭയാൈികാന്  ൊധികും.  

 ്യാവരയാത്ഥം ര്്ിെ  ക്െയ്ത ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഉള്ളവക് മാപ്തഭമ ് ക്ഫെിലിറ്റി 
ഉപഭയാൈികാന്  ൊധികുകയുള്ളൂ. ര്്ിെ  
ക്െയ്യാന്  നിങ്ങളുക്ട ഡിപി നിങ്ങക്ള 
െൈായികുന്നതാണ്. ര്്ിെഭപ്ടഷന്  
വി്യകര്മാക്ണങ്കില്  നിങ്ങള്ക്ക് ഓണ്ഗലന്  വകി 
നിഭേരം നല്കാനും ൊറ്റസ് നിര്ീേികാനും 
ൊധികും. ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപിക്െ ഫിെികല്  
ര്ൂപം പൂര്ിപിച്ച് ഡിപിക് നല്ഭകണ്ടതില്. 
ര്്ിസ്ഭപ്ടഷനും കൂടുതല്  വിവര്ങ്ങള്ക്കും താക്ക 
കാണുന്ന ലിങ്ക് തുറകുക. https://eservices.nsdl.com/. 

2. ഞാന്  സ്പീഡി ഉപഭയാൈികുന്ന 
ആളാക്ണങ്കില്  എക്െ ഇഷ്ടപ്പാകാര്ം ഏത് 
അക്കൌണ്ടിഭലകും ക്െകയൂര്ിറ്റി പ്ടാന്സ്ഫ  
ക്െയ്യാന്  ൊധികുഭമാ 

നിങ്ങള്ക്  ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകുന്ന ആക്െെിക്െ 
ഇനത്തിനനുെര്ിച്ചാണ് സ്പീഡിയിലൂക്ട ക്ഡലിവറി 
ഇന്സ്പ്ടേന്സ് ല യത നിലനില്കുന്നത്. ര്ണ്ട് 
ഒപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് – പാഭെവഡ് 

https://eservices.nsdl.com/
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ഉപഭയാൈികുന്നവര്ും ഇ-ഭടാകണ്   
ഉപഭയാൈികുന്നവര്ും. 

പാഭെവഡ് ഉപഭയാൈികുന്നവക് മുഭന്ന നിശ്ചയിച്ച 
ആറ് ഭപ്ബാകമാര്ുക്ട അക്കൌണ്ടിഭലക് 
ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യാവുന്നതാണ്. ് 
ഭടാകണ്  ഉപഭയാൈിച്്ച ഭലാൈിന്  ക്െയ്യുന്നവക് 
ഏത് ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലകും പ്ടാന്സ്ഫ  
ക്െയ്യാവുന്നതാണ്.  

3. സ്പീഡിയുക്ട ഇ-ഭടാകണ്  ഉപഭ ാക്താകള്ക്ക് 
കൂടുതല്  ക്െൌകര്യങ്ങള്ക്  എക്ന്തങ്കിലും ഉഭണ്ടാ 

 
താക്ക പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇ-ഭടാകണ്  
ഉപഭ ാക്താകള്ക്ക് കൂടുതലായുള്ള ക്െൌകര്യങ്ങള്ക് . 

എ.മള്ക്ടിപിള്ക്  ഓതഗറഭെഷന്  ക്െൌകര്യം, 
അതായത് ഇന്സ്പ്ടേന്സ് ഭ് ായിെ് 
ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന ഓതഗറസ് ക്െയ്യുന്നത്. 

ബി. മുകുവനാഭയാ  ാൈികമാഭയാ ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് മര്വിപികാം. സ്പീഡി ഉപഭ ാക്താവ് 
അക്കൌണ്ട് മര്വിപിച്ചാല്  അവക് മാപ്തഭമ അത് 
ആക്ടീവ് ആകാന്  ൊധികുകയുള്ളൂ. അത്ക്കാണ്ട്, 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്െും പ്ടാന്സ്ഫറും 
ഇഷ്ടമുള്ള െമയത്ത് െമപികാം, അക്കൌണ്ട് 
ആവരയമുള്ള െമയത്ത് ഭലാകാകുകയും 
അണ്ഭലാക് ആകുകയും ക്െയ്യാം. അഥവാ 
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മുകുവന്  നിയപ്ന്തണങ്ങളും നിങ്ങളുക്ട പകലാക്ണന്ന് 
ൊര്ം. 

4. പാഭെവഡ് ഉപഭ ാക്താകള്ക്ക് പ്പീ-
ഭനാടിഗഫഡ് ഭപ്ബാഭകസ് സ് അക്കൌണ്ട് 
മാറ്റാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത, പാഭെവഡ് ഉപഭ ാക്താകള്ക്ക് മാപ്തം 
ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട പ്ടാന്സ്ഫ  അനുവദ്ികക്പടിടുള്ല 
പ്പീ ഭനാടിഗഫഡ് ഭപ്ബാഭകസ് സ് അക്കൌണ്ടും 
മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള താല്പര്യം ഡിപിക്യ 
അറിയികണം. നിങ്ങളുക്ട ഡിപി 
ആധികാര്ിമാകിയതിന ഭരഷം മാപ്തഭമ ് മാറ്റം 
നിലവില്  വര്ികയുള്ളൂ. 

ഐെിയാസ്(IDeAS) 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  നടന്ന പ്ടാന്ൊേന്സ് 
അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന കാണാനായി 
ഇെക്നറ്റ് അടിസ്ഥാനക്പടുത്തി ഏക്പടുത്തിയ 
െംവിധാനമാണ്  ഇെക്നറ്റ് ഭബസ്ഡ് ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ്. ആവരയമായ പര്ിഭരാധനക് 
ഭരഷം അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡക് ഇത് മൂലം 
ബാലന്സ് കാണാനാവുന്നതാണ്. കകിഞ്ഞ 12 
മാെക്ത്ത ഭെറ്്റക്മെ് അക്കൌണ്്ട ഭൈാള്ക്ഡക് 
മാൊടിസ്ഥാനത്തില്  എടുകാവുന്നതാണ്. 
നിങ്ങള്ക്  ഇത് ഉപഭയാൈികുന്നിക്ല്ങ്കില്  നിങ്ങള്ക്  
നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് അത് ര്്ിെറ്   ക്െയ്യാനുള്ള 
നിഭേരം ക്കാടുകുകഭയാ നിങ്ങള്ക്  തക്ന്ന െവയം 
https://eservices.nsdl.com/ എന്ന ലിങ്കില്  ക്െയ്യുകഭയാ ഭവണം. 

https://eservices.nsdl.com/
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അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന ് ക്െൌകര്യം 
തികച്ചും ക്െൌ്നയമാണ്. 

എന്.എസ്.െി.എല്സമാഗബല്ആപ് 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉപഭ ാക്താകള്ക്കായി വളക്ര് 
ഉപകാര്പ്പദ്മായ ഒര്ു ആപ് ഉണ്ടാകിയിടുണ്ട്. 
ൈൂൈിളിക്െ ഭപ്ല ഭൊറില്  നിഭന്നാ ആപ് ഭൊറില്  
നിഭന്നാ നിങ്ങള്ക്ക് ഇത് ക്ഡൌണ്ഭലാഡ് 
ക്െയ്യാവുന്നതാണ്. ഒര്ു ഗെന്  ഇന്നില്  ബാലന്സ് 
കാണാനും ഇ-ഭവാടിംൈിനും ഇത് 
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറിന 
ഇത് ക്െൌ്നയമായി ല ികുന്നതാണ്. 

ഇ-പവാടിംഗ് 

എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഇലക്ഭപ്ടാണിക് ഭവാടിംഗ് 
െംവിധാനം മുകുവന്  ഉപഭ ാക്താകള്ക്കംു 
മീറ്റിംൈിന എത്താക്ത തക്ന്ന ഭവാട് ക്െയ്യാനുള്ള 
ക്െൌകര്യക്മാര്ുകുന്നു. ഇ-ഭവാടിംഗ് െംവിധാനം 
ക്മാഗബല്  ആപിലും സ്പീഡിയിലും ല യമാണ്. 
കൂടുതല്  വിവര്ങ്ങള്ക്ക് െരരികുക. 
https://www.evoting.nsdl.com/.  

എന്.എസ്.െി.എലില് നിന്നുള്ള
ഉ ക്ാരപ് ദ്മായമറ്റ്പെവനങ്ങള് 

എന്.എസ്.െി.എല് ക്ണ്പൊ ിപെറ്റഡ് അസകൌണ്ട്
സെറ്റസമെ് 

https://www.evoting.nsdl.com/
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എന്.എസ്.ഡി.എല്  കണ്ഭൊളിഭഡറ്റഡ് അക്കൌണ്ട് 
ക്െറ്റ്ക്മെ് എല്ാ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിനും അയകുന്നു. അഭത പ്പകാര്ം 
മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് നിഭേപം അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ് 
ര്ൂപത്തില്  അയകുന്നു. ഫെ് ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട പാന്  
പ്പകാര്മാണ് ഭൈാള്ക്ഡിംഗ്െിക്െ ക്മാത്തം 
കണകാകുന്നത്. 

എ.ഓഭര്ാ മാെവും ് ഭെറ്റ്ക്മെ് അയകുന്നു, 
പ്പസ്തുത മാെത്തില്  പ്ടാന്ൊേന്  
നടന്നിടുക്ണ്ടങ്കില് . ഡിപിക് ഇ-ക്മയില്  ഐഡി 
നല്കിയിടുക്ണ്ടങ്കില്  അത് ഇ-ക്മയിലിഭലക് 
അയകുന്നതാണ്. 

ബി.നിങ്ങളുക്ട ഓഭര്ാ നിഭേപത്തിക്െയും വില, 
ഭപാ ട്ഭഫാളിഭയായുക്ട ക്മാത്തം മൂലയം, ് 
കാലയളവില്  നടന്ന മൂലയങ്ങളുക്ട മാറ്റം 
െൂെിപികുന്ന പ്ൈാഫ് എന്നിവക്യല്ാം അത് 
ഉള്ക്ക്കാള്ളുന്നു. 

െി.നിങ്ങളുക്ട ക്ക.ഗവ.െി നവീകര്ിച്ചതാഭണാ 
എന്നതും അതില്  അടങ്ങിയിര്ികുന്നു. അഭത 
പ്പകാര്ം മയൂച്ചല്  ഫണ്ടില്  ഭര്ഖപടുത്തിയ 
ക്മാഗബല്  നനപറും ഇ-ക്മയില്  ഐഡിയും 
കാണാം. വല് പിരകും കാണുകഭയാ 
നവീകര്ികണക്മന്ന് ഭതാന്നുകഭയാ 
ക്െയ്യുകയാക്ണങ്കില്  മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് കനപനിക്യഭയാ 
അതിക്െ ര്്ിസ്പ്ടാറിക്നഭയാ ബന്ധമക്പടുക. 
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a. ഡി. ഭെറ്റക്മെ് ല ിെിടിക്ല്ങ്കിഭലാ അതില്  വല് 
പിരകും കാണുകഭയാ ക്െയ്താല്  എപ്തയും 
ഭവൈം നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക്യ ബന്ധമക്പടുകഭയാ 
താക്ക കാണുന്ന ക്മയില്  ഐഡിയിഭലക് ക്മയില്  
ക്െയ്യുകഭയാ ക്െയ്യാം. NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in.  

മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് ഭഫാളിഭയാെിക്െയും നിങ്ങളുക്ട 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിെയും ഭെറ്റ്ക്മെിക്െ 
കാലവധിയ ംു ഭക്ലാെിംഗ് ബാലന്െംു 
പര്ിഭരാധിഭകണ്ടതാണ്. 

എന്.എസ്.ഡി.എലില്  നിന്ന് ഭനര്ിട് െി.എ.എസ് 
ല ികാനായി ഇ-ക്മയില്  ഐഡി ഭനര്ിട് നല്കാന്  
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന ഒര്ു 
ക്െൌകര്യം താക്ക കാണുന്ന ലിങ്കില്  
ഏക്പടുത്തിയിര്ികുന്നു. https://nsdlcas.nsdl.com/ 

ല ികാനായി ഇ-ക്മയില്  ഐഡി മാറ്റം 
വര്ുത്താനും ഇത് ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. 

എസ്.എം.എസ്അപലട്സഫെിലിറ്റി 

1. എന്താണ് എസ്.എം.എസ് അഭലട് ക്ഫെിലിറ്റി 

ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ര്്ിെ  ക്െയ്ത ക്മാഗബല്  
അക്കൌണ്ടിഭലക് ഓഭര്ാ പ്ടാന്ൊേന്  െമയത്തും 
എസ്.എം.എസ് അഭലട് ല ികുന്നു. 
എന്.എസ് .ഡി.എല്  ഭനര്ിടാണ് െഭരരം 
അയകുന്നത് എന്ന നിലക് അക്കൌണ്ടിക്െ 
നിലവിക്ല രര്ിയായ ൊറ്റസ് ല ികുന്നു. ഡീമാറ്റ് 
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അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന ് ഭെവനം 
തികച്ചും ക്െൌ്നയമാണ്. 

2. എസ്.എം.എസ്. അഭലട് ക്ഫെിലിറ്റിക് ഞാന്  
എങ്ങക്നയാണ് ര്്ിസ്ററ  ക്െഭയ്യണ്ടത്. 

നിലവില്  നിങ്ങള്ക്  ് ക്െൌകര്യം 
ഉപഭയാൈികുന്നിക്ല്ങ്കില്  നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് 
ഭര്ഖാമൂലമുള്ള അഭപേ നല്കി ് ക്ഫെിലിറ്റി 
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുക്ട ക്മാഗബല്  
നനപ  വി്യകര്മായി ര്്ിെ  ക്െയ്ത ഉടക്നയും 
നിങ്ങളുക്ട ഡിപി ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തില്  
എെം.എം.എസ് െവീകര്ികാനുള്ള െംവിധാനം ഒര്ു 
കുകയും ക്െയ്താല്  നിങ്ങള്ക്ക് എസ്.എം.എസ് 
ല ിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ്. 

ആക്കങ്കിലും തക്െ ക്മാഗബല്  നനപ  ര്്ിെ  
ക്െയ്യുകയും എസ്.എം.എസ് ല ികാതിര്ികുകയും 
ക്െയ്യണക്മങ്കില്  ഡിപിഭയാ് എസ്.എം.എസ് 
അഭലട് െംവിധാനം ഒകിവാകാന്  
പറയാവുന്നതാണ്. പക്േ, അത്തര്ം അക്കൌണ്ടുകള്ക്  
പവ  ഓഫ് അഭറ്റാണിക് ഓപഭററ്റ് ക്െയ്യാന്  
ൊധികില്. അത് ഭബെിക് െവീെസ് ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ആവുന്നതുമല്. 

3. ഏത് പ്ടാന്ൊേനാണ് എസ്.എം.എസ് അഭലട് 
അയകുന്നത്. 
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താക്ക പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്കാണ് 
എന്.എസ്.ഡി.എലില്  നിന്ന് ഭനര്ിട് എസ്.എം.എസ് 
ല ികുക. 

a) എല്ാ ക്ഡബിറ്റ് പ്ടാന്സ്ഫ  
b) ഐ.പി.ഒ കുള്ള ക്പ്കഡിറ്റുകള്ക്, െബ് -
ഡിവിഷന്, ഭബാണസ്  

c) പര്ാ്യക്പട ഇന്സ്പ്ടേന്സ് 

d) അവധി ക്തറ്റിയ ഇന്സ്പ്ടേന്സ് 

e) ക്മാഗബല്  നനപറിക്ല മാറ്റം 

f) വിലാെത്തിക്ല മാറ്റം 

g) മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റിക്െ ക്ഡബിറ്റ് 
h) പവ  ഓഫ് അഭറ്റാണിയുട ര്്ിസ്ഭപ്ടഷനും 
ഡീര്്ിസ്ഭപ്ടഷനും 

i) ഭനാമിനിക്യ നീകുകഭയാ റോകുകഭയാ 
വിവര്ങ്ങള്ക്  പുതുകുകഭയാ ക്െയ്താല് 

j) പണയം ക്വകുന്ന ആള്ക്ക് പണയം 
ക്വകലിെ പ്പാര്ം വും കണ്ഫഭമഷനും 
ഇന്ഭവാഭകഷനും 

k) ക്ടന്ഡ  ഓഫ  ഇന്സ്പ്ടേനനുെര്ിച്ച് 
ഓൈര്ികളുക്ട റോകലും ക്ഡബിറ്റും. 

വിലാെം മാറ്റുന്ന െര ത്തിലും ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
െിെത്തിക്ല പവ  ഓഫ് അഭറ്റാണിക്യ 
ര്്ിസ്ഭപ്ടഷനും ഡീര്്ിസ്ഭപ്ടഷനും ക്െയ്യുന്ന 
െര ത്തിലും ് ക്ഫെിലിറ്റി ആക്ടീവ് 
ആകിയാലും ഇക്ല്ങ്കിലും എസ്.എം.എസ് 
ല ികുന്നതാണ്. 
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4. എസ്.എം.എസ് അഭലട് ക്ഫെിലിറ്റിക് 
ര്്ിെ  ക്െഭയ്യണ്ടതിക്െ ആവരയകതക്യന്ത് 

എന്.എസ്.ഡി.എല്  പല പ്ടാന്ൊേന്  നടത്തുന്ന 
െര ത്തിലും ര്്ിെ  ക്െയ്യക്പട ക്മാഗബലിഭലക് 
എസ്.എം.എസ് ഭനര്ിട് അയകുന്നുണ്ട്. ഇത് 
നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് കൂടുതല്  
െുര്േിതമാകുന്നതിന െൈായികുന്നു. 

5. ് ക്ഫെിലിറ്റി ഉപഭയാൈികാനുള്ള ൊ് 
എപ്തയാണ് 

അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറിന ് ക്ഫെിലിറ്റി 
ല യമാകുന്നത് ഡിപിക് യാക്താര്ു ൊ ു്ം 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഏക്പടുത്തുന്നില്. 

6. ഞാന്  അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന െര ത്തില്  
എക്െ ക്മാഗബല്  നനപ  ഡിപിക് 
നല്കിയിടുണ്ട്. ഇനിയും ഞാന്  ് 
ക്ഫെിലിറ്റിക് ര്്ിെ  ക്െയ്യഭണാ 

നിങ്ങള്ക്ക് എസ്.എം.എസ് ല ികുന്നിക്ല്ങ്കില്  
അക്കൌണ്ട് ഡിപിക് ് ക്ഫെിലിറ്റി 
ല യമാകുന്നതിന പ്പഭതയകം അഭപേ 
നല്ഭകണ്ടതാണ്. ഭകവലം ക്മാഗബല്  നനപ  
ക്കാടുത്താല്  മാപ്തമാവില്. 

7. എക്െ ക്മാഗബല്  നനപ  മാറ്റണക്മങ്കില്  ഞാന്  
എന്താണ് ക്െഭയ്യണ്ടത്.  
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നിങ്ങള്ക്  ക്മാഗബല്  നനപ  മാറ്റുകയാക്ണങ്കില്  
ഡിപിക്യ ഭര്ഖാമൂലം അത് അറിയികണം. 
നിങ്ങളുക്ട ഡിപി ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തില്  മാറ്റം 
വര്ുത്തുന്ന നിമിഷം പകയ നനപറിഭലകും പുതിയ 
നനപറിഭലകും ഇതുമായി ബന്ധമക്പട 
എസ്.എം.എസ് ല ികുന്നതാണ്.  ക്മാഗബല്  
െവീസ് ഓപഭററ്റക്റ മാറ്റാന്  
ഉഭേരികുന്നുക്ണ്ടങ്കില്  നനപ  മാറ്റാക്ത െവീസ് 
മാപ്തം മാറുന്ന ഭപാടബിലിറ്റി ഉപഭയാൈക്പടുത്താന്  
പ്പഭതയകം പ്രദ്ധിഭകണ്ടതാണ്.  

8. എസ്.എം.എസ് അഭലട് ക്ഫെിലിറ്റിക് 
ര്്ിെ  ക്െയ്യല്  നിബന്ധമമാഭണാ 

ഇല്. പവ  ഓഫ് അഭറ്റാണി മുഭഖന ഓപഭററ്റ് 
ക്െയ്യക്പടുന്ന ഭബെിക് െവീെസ് ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഉള്ളവകല്ാക്ത ആകും ് 
ക്ഫെിലിറ്റി ഉപഭയാൈികല്  നിബന്ധമമല്. പക്േ, 
അഭങ്ങയറ്റം രുപാര ക്െയ്യക്പടുന്ന .ു അഭലട് 
ഭനര്ിട് ക്ഡഭപാെിറ്ററി തക്ന്ന അയകുന്നതിനാല്  
നിങ്ങള്ക്ക് തക്ന്ന അക്കൌണ്ടില്  നടകുന്ന 
പ്പധാനക്പട പ്ടാന്ൊേന്സ് നിര്ീേികാവുന്നതാണ്. 
നടപടികള്ക്  ആവരയമാക്ണങ്കില്  
എടുകാവുന്നതുമാണ്. 

െീമാറ്റ് അസകൌണ്ടില് മയൂച്ചല് ഫണ്ട്
പൈാള്ഡ്സെയ്യല് 
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ഏക്തങ്കിലും അക്െറ്റ് മാഭന്ക്മെ് കനപനി ഇഷയൂ 
ക്െയ്ത മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകള്ക്  മഭറ്റത് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  ഭപാക്ലയും ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  
െൂേികാവുന്നതാണ്. ഇത് മുകുവന്  നിഭേപവും 
ഒര്ു സ്ഥലത്ത് ക്വച്ച് തക്ന്ന പര്ിഭരാധികാന്  
െൈായികുന്നു. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറിന 
എന്.എഫ്.ഒ/എസ്.ഐ.പിക് ഭവണ്ടി 
അഭപേികുകയും ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് 
ഭനര്ിട് പ്കഡിറ്റ് ആകാന്  ആവരയക്പടാവുന്നതുമാണ്. 

1. മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് (ഭെറ്റ്ക്മെ് ഓഫ് 
അക്കൌണ്ട് പ്പതിനിധീകര്ികുന്ന) ഡീമാറ്റ് 
ഭഫാമിഭലക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്  
എന്താണ്. 

ഫിെികല്  ര്ൂപത്തില്  മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് 
ഭൈാള്ക്ഡ് ക്െയ്യുകയാക്ണങ്കില് , (ഭെറ്റ് ഓഫ് 
അക്കൌണ്ട് (എസ്.ഒ.എ) പ്പതിനിധീകര്ികുന്ന) അത് 
ഡീമാറ്റ് ഭഫാമിലായി ഭൈാള്ക്ഡ് ക്െയ്യാന്  
ഉഭേരികുകയും ക്െയ്യുന്നുക്വങ്കില്, നിശ്ചിത ഭഫാം 
പൂര്ിപിച്ച് ഡിപിക് നല്കുക. ഇതാണ് മയൂച്ചല്  
ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഡീമാറ്റ് ഭഫാമിഭലക് മാറ്റുക എന്ന് 
പറഞ്ഞതിനത്ഥം. 

2. എനിക് ഒര്ു ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഇല്ങ്കില്  
ഞാന്  എന്ത് ക്െയ്യും. 

നിങ്ങള്ക്  മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഡീമാറ്റ് 
ഭഫാമിഭലക് മാറ്റാന്  ഉഭേരികുകയ ംു നിങ്ങള്ക്ക് 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഇല്ാതിര്ികുകയും ക്െയ്താല് 
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ഏക്തങ്കിലും ഡിപിയുക്ട പകല്  ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് തുറകുക. 

3. ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തില്  മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ് 
ക്െയ്യുന്നതിക്െ ഭനടങ്ങള്ക്  എക്ന്തല്ാം 

എ.നിങ്ങള്ക്ക് െിംൈിള്ക്  കണ്ഭൊളിഭഡറ്റഡ് 
അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ് ല ികും. അത് മയൂച്ചല്  
ഫണ്ട് ഉള്ക്ക്പക്ട മുകുവന്  ക്െകയൂര്ിറ്റികക്ളയും 
പര്ാമരികുന്നതാണ്. മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് കനപനിയില്  
നിന്ന് ല ികുന്ന വയതയസ്ത ഭെറ്റ്ക്മെ് 
ഭനാഭകണ്ടതില്. 

ബി.ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്ല അപ്ഡെിക്ല മാറ്റം എല്ാ 
ഇഷയൂവ  കനപനികളിലും മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
കനപനികള്ക് /ആ.ടി.എകളിലും ര്്ിെ  ക്െയ്യുന്നു. 
തുടന്ന് ഓഭര്ാ കനപനികക്ളയും ബന്ധമക്പഭടണ്ട 
ആവരയകത ഇല്ാതാകുന്നു. 

െി.ഐഡിയാസ്, എന്.എസ്.ഡി.എല്  ക്മാഗബല്  
ആപ് ഭപാഭലാത്തവ ഉപഭയാൈികുകയാക്ണങ്കില്, 
വളക്ര് ഭവൈത്തിലും കാര്യേമതയിലും 
പ്ടാന്ൊേന്  പര്ിഭരാധികാന്  ൊധികുന്നു. 

ഡി.ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  നിന്നുള്ള ക്ഡബിറ്റ് 
നടകുന്ന െമയത്ത് എസ്.എം.എസ് അഭലട് 
ല ികുന്നു. 

ഇ.സ്പീഡി ക്ഫെിലിറ്റി െബ്സ്ഗപ്കബ് ക്െയ്ത് 
മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റിക്െ ഓണ്ഗലന്  
റിഡംപ്ഷന്  ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്. 
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4. മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് (ഭെറ്റ്ക്മെ് ഓഫ് 
അക്കൌണ്ട് മുഭഖന പ്പതിനിധീകര്ികക്പട) 
ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തിഭലക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി 
പ്കമങ്ങള്ക്  എക്ന്തല്ാം. 

ഭെറ്റ്ക്മെ് ഓഫ് അക്കൌണ്ടിഭനാക്ടാപം 
കണ്ഭവഷന്  റികവെ് ഭഫാം കൃതയമായി 
പൂര്ിപിച്ച് നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് െമപികണം. 
ആവരയമായ പര്ിഭരാധനക് ഭരഷം നിങ്ങളുക്ട 
അഭപേ ബന്ധമക്പട എ.എം.െി/അതക്െ ര്്ിസ്പ്ടാ  
എന്നിവക് അയകുന്നതാണ്. എ.എം.െി/അതിക്െ 
ര്്ിസ്പ്ടാറില്  നിന്ന് ഉറപ് ല ിച്ച ഉടക്ന മയൂച്ചല്  
ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് ആകുന്നതാണ്. 

5. ഭനാണ്  റെിഡെ് ഇന്തയന്െിന എന്.ആ.ഐ. 
ൊറ്റെിലായി െൂേിച്ച മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
അക്കൌണ്ട് ഡീമാറ്റ് ഭഫാമിഭലക് മാറ്റാന്  
ൊധികുഭമാ 

അക്ത. നല്കക്പട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറന്നത് 
എന്.ആ. ൊറ്റെിലാണ്. 

6. ഭൊക് എക്സ്ഭെുിലൂക്ട മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
യൂണിറ്റ് എങ്ങക്നയാണ് െബ്സ്ഗപ്കബ് 
ക്െയ്യുക. 

ആവരയമായ തുക നല്കി നിങ്ങളുക്ട 
ഭൊക്ഭപ്ബാകറിന ഒര്ു െബ്സ്പ്കിപ്ഷന്  ഓ ഡ  
നല്കുക. നിങ്ങളുക്ട ഭപ്ബാക  അത് ഭൊക് 
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എക്സ്ഭെുില്  അറിയികുന്നതാണ്. ഭപ ഔട് 
ദ്ിവെം എ.എം.െി/ര്്ിസ്പ്ടാ  എന്നിവര്ില്  നിന്ന് 
യൂണിറ്റ് െവീകര്ിച്ച ഭരഷം നിങ്ങളുക്ട 
ഭപ്ബാക /ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്  നിങ്ങളുക്ട 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് ആവരയക്പട മയൂച്ചല്  
ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ക്പ്കഡിറ്റ് ആകാനുള്ള ൊൈെര്യം 
ഒര്ുകുകയാണ്. 

7. എക്െ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  െൂേിച്ച മയൂച്ചല്  
ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് എങ്ങക്ന വീക്ണ്ടടുകാം. 

നിങ്ങളുക്ട ഡിപി മുഭഖനഭയാ ഭൊക് ഭപ്ബാകര് 
മുഭഖനഭയാ നിങ്ങള്ക്ക് മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് 
വീക്ണ്ടടകാവുന്നതാണ്. സ്പീഡി ഉപഭ ാക്താകള്ക്ക് 
ഓണ്ഗലന്  വകിയും അഭപേികാവുന്നതാണ്. 

8. ഡിപി മുഭഖന എങ്ങക്നയാണ് മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
യൂണിറ്റ് വീക്ണ്ടടുകുക. 

നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് കൃതയായി പൂര്ിപിച്ച 
റിഡംപ്ഷന്  ഭഫാം നല്കണം. ആവരയമായ 
പര്ിഭരാധനക് ഭരഷം, നിങ്ങളുക്ട ഡിപി അഭപേ 
ബന്ധമക്പട എ.എം.െി/ര് ിസ്പ്ടാ  എന്നിവക് 
ഗകമാറുന്നു. ആവരയമായ പര്ിഭരാധനക് ഭരഷം, 
എ.എം.െി/ര്്ിസ്പ്ടാ  മുഭഖന നിങ്ങളുക്ട ലിങ്ക് 
ക്െയ്ത ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിഭലക് റിഡംപ്ഷന്  
അക്മൌണ്്ട ക്പ്കഡിറ്്റ ആകുന്നതാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് 
ഡിപിയുക്ട പകല്  റിഡംപ്ഷന്  റികവെ് ഒര്ു 
നിശ്ചിത തുകഭകാ മുകുവന്  തുകഭകാ അക്ല്ങ്കില്  
ആവരയമായ തുകഭകാ നല്കാവുന്നതാണ്. 
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9. ഭൊക് ഭപ്ബാക  മുഭഖന ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തില്  
െൂേിച്ച മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് 
എങ്ങക്നയാണ് വീക്ണ്ടടുകുക 

നിങ്ങളുക്ട ഭൊക് ഭപ്ബാകറിന ഒര്ു 
റിഡംപ്ഷന്  ഓഡ  നല്കുക. കൂടാക്ത 
നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് െി.എം പൂള്ക്  
അക്കൌണ്ട് ഓഫ് എന്.എസ്.ഇ ക്ലിയറിംഗ് 
ലിമിറ്റഡ്/ഇന്തയന്  ക്ലിയറിംഗ് ഭകാപഭറഷന്  
ലിമിറ്റഡ് എന്നിവര്ിഭലക് മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് 
യൂണിറ്റ് പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യാനായി ഒര്ു 
ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപും 
നല്ഭകണ്ടതാണ്. 

10. മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒര്ു ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  നിന്ന് മക്റ്റാര്ു ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് മാറ്റാന്  ൊധികുഭമാ 

അക്ത. നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുക്ട അക്കൌണ്ടില്  
നിന്നും മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് നിങ്ങള്ക്  
ഇഷ്ടക്പടുന്ന ഏത് ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലകും 
(ഒഭര് ഡിപിയുക്ട പകലുള്ളഭതാ വയതയസ്ത 
ഡിപിയുക്ട പകലുള്ളഭതാ) പ്ടാന്സ്ഫ  
ക്െയ്യാവുന്നതാണ്. പക്േ, ഏക്തങ്കിലും 
കാര്ണത്താല്  ഭലാക്-ഇന്  ൊറ്റെിലുള്ള 
മയൂച്ചല്  ഫണ്ട് പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യാനാവില്. 
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െീമാറ്റ് അസകൌണ്ട് മാറ്റുക്പയാ
നവീക്രികുക്പയാസെയ്യല് 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറന്നതിന ഭരഷം നല്കിയ 
വിവര്ങ്ങള്ക്  മാറുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. 
ഉദ്ാൈര്ണത്തിന – 

a) അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറുഭട ഭപര് 

b) അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട വിലാെം 

c) ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധമക്പട വിവര്ങ്ങള്ക്  
d) ഭനാമിനി അക്ലങ്്കില്  പവ  ഓഫ് അഭറ്റാണി 
ഭൈാള്ക്ഡ  

e) അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട ഒപ് 
f) ഇ-ക്മയില്  ഐഡി 
g) ക്ടലഭഫാണ് /ക്മാഗബല്  നനപ  

അത്തര്ം െര ത്തില്  അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ  
തക്െ ഡിപിക്യ മാറിയ വിവര്ം 
അറിയിഭകണ്ടതാണ്. അഭേൈം ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
െിെത്തില്  ആവരയമായ മാറ്റം വര്ുത്തി 
ഭെവനങ്ങള്ക്  നിലകാക്ത െൂേികുന്നതാണ്. 
ആവരയമായ ഭര്ഖകഭളാ് കൂടി ഡിപിക് 
കൃതയമായി ഒപ് ക്വച്ച ഭര്ഖാമൂലമുള്ള അഭപേ 
നല്ഭകണ്ടതാണ്. 

1. അക്കൌണ്ട് തുറന്നതിന ഭരഷം അക്കൌണ്ട് 
ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട ഭപര് മാറ്റാന്  ൊധികുഭമാ 
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അക്ത. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറന്നതിന ഭരഷം 
അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട ഭപര് 
മാറ്റാവുന്നതാണ്. അഭപേഭയാക്ടാപം 
നല്ഭകണ്ട ഭഡാകയു ക്മെ്സ് മാറ്റത്തിക്െ 
െവ ാത്തിനനുെര്ിച്ച് വയതയാെക്പടുന്നു. ഡാറ്റ 
എനപ്ടി െമയത്ത് ഡിപിയുക്ട ക്തറ്റ് 
മുഭഖനയാണ് മാഭറ്റണ്ടി വന്നക്തങ്കില്  
ബന്ധമക്പട അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട 
അഭപേയുക്ട അടിസ്ഥാനത്തിഭലാ െവയം 
തക്ന്നഭയാ ഭഡാകയുക്മെ്ക്ൊന്നും 
ആവരയക്പടാക്ത തക്ന്ന മാറ്റാവുന്നതാണ്.  

എ.ക്െറിയ തിര്ുത്തുകളാക്ണങ്കില്  (ഭപഭര്ാ 
ഇനീഷയഭലാ ഭപാഭലാത്തവ) പാന്  കാഡ്, 
പാസ്ഭപാട്, ഭവാഭടസ് സ് ഐഡെിറ്റി കാഡ്, 
ആധാ  കാഡ്, ഗപ്ഡവിംഗ് ഗലെന്സ്, 
എന്.ആ.ഇ.്ി.എ കാഡ് തുടങ്ങി രര്ിയായ 
ഭപര് ഉള്ക്ക്കാള്ളുന്ന ഏക്തങ്കിലും ഒര്ു 
ക്െല്ഫ് അറ്റെഡ് ഭകാപി നല്ഭകണ്ടതാണ്. 
അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ  കലയാണം, 
വിവാൈഭമാെനം, ഭകാര് ട് ഓഡ  
ഭപാഭലാത്ത കാര്ണം ക്കാണ്ട് ഭപര് 
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വയതയാെക്പടുത്തുകയക്ല്ന്ന കണ്ഫഭമഷന്  
നല്കണം. െംഖയാഭ്യാതിഷം ഭപാഭലാത്ത 
കാര്ണത്താല്  ഭപര്ിക്ല സ്ക്പല്ിംഗ് 
രര്ിയാകുന്നത് ഭപര് 
വയതയെക്പടുത്താലായാണ് പര്ിൈണികുക. 
ക്തറ്റ് തിര്ുത്തലല്. 

ബി.ഭപര് വയതയാെക്പടുത്തുകഭയാ 
തിര്ുത്തുകഭയാ ക്െയ്യുന്ന പേം താക്ക 
കാണുന്ന ഭഡാകയുക്മെ്സ് ആവരയമാണ് – 

കലയാണം കാര്ണമായി 
ഭപര് മാറ്റുന്നതിന 

കലയാണമല്ാത്ത 
കാര്ണം ക്കാണ്ട് ഭപര് 
മാറ്റുന്നതിന 

മാഭര്യ് െടിഫികറ്റ്, 
അക്ല്ങ്കില്  
 ത്താവിക്െ 
ഭപര്ുള്ള പാസ്ഭപാട്, 
അക്ല്ങ്കില്  ഒഫീഷയല്  
ൈെറ്റില്  ഭപര് 
വയതയാെം 
പര്െയക്പടുത്തുക. 

ഒഫീഷയല്  ൈെറ്റില്  
ഭപര് മാറ്റം 
പര്െയക്പടുത്തുക 

ഒഫീഷയല്  ൈെറ്റില്  ഭപര് വയതയാെം 
പര്െയക്പടുത്താന്  കകിയാത്ത കണാടക, 
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പുാബ് ഭപാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്  താക്ക 
പറയുന്ന ഭര്ഖകള്ക്  ൈാ്റാഭകണ്ടതാണ് – 

എ.പബ്ലിക് ഭനാടറി/ഫെ് ക്ലാസ് 
മ്ിസ്ഭപ്ടറ്റ്/എക്െികയൂടീവ് മ്ിസ്ഭപ്ടറ്റ് 
എന്നിവക് മുനപാക്ക ഭപര് മാറ്റാനുള്ള 
കാര്ണവും മുകുവന്  വിലാെവും 
വയക്തമാകി പ്പതിജ്ഞ ക്െയ്ത അഫിഡവിറ്റ് 

ബി.ഒര്ു പ്പാഭദ്രിക ഭപപറിലും ഭദ്രീയ 
ഭപപറിലും പര്െയക്പടുത്തുക. 

െി.മാറ്റിയ വിലാെത്തിലുള്ള ഐഡെിറ്റി 
പ്പൂഫും അപ്ഡസ് പ്പൂഫും. 

ഒറി്ിനല്  ഭര്ഖഭയാക്ടാപം ക്െല്ഫ് അറ്റെ് 
ക്െയ്ത ഭകാപി അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ  
െമപിഭകണ്ടതാണ്. 

2. ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടില്  ര്്ിെ  ക്െയ്ത 
ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധമക്പട 
വിവര്ങ്ങള്ക്  മാറ്റാന്  പറ്റുഭമാ 

അക്ത, നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക് ഭര്ഖാമൂലമുള്ള 
അഭപേ നല്കി ഏത് െമയത്തും ബാങ്ക് 
അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധമക്പട വിവര്ങ്ങള്ക്  
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മാറ്റാവുന്നതാണ്. പുതിയ അക്കൌണ്ടിക്ന 
വയക്തമാകുന്ന ഏക്തങ്കിലും ഭര്ഖയും 
ൈാ്റാഭകണ്ടതാണ്. ഉദ്ാൈര്ണത്തിന, 
നിങ്ങളുക്ട ഭപര്, ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നനപ, 
ബാങ്കിക്െ ഭപര്, എം.ഐ.െി.ആ  ഭകാഡ്, 
ഐ.എഫ്.എസ്.െി ഭകാഡ് എന്നിവ 
വയക്തമാകുന്ന പാസ്ബുകിക്െ ഭകാപി, 
അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ്, കാന്െല്  ക്െയ്ത 
ക്െക് ലീഫ് ഭപാഭലാത്ത ഏക്തങ്കിലും ഒന്ന് 
ൈാ്റാഭകണ്ടതാണ്. 

3. എക്െ അപ്ഡസ് മാറിയാല്  ഞാന്  എന്താണ് 
ക്െഭയ്യണ്ടത്. ഓഭര്ാ കനപനികും 
ക്വഭവക്റ എകുതി അറിയിഭകണ്ടതുഭണ്ടാ 

നിങ്ങളുക്ട അപ്ഡസ് മാറിയാല്, നിങ്ങലുക്ട 
ഡിപിക്യ പുതിയ അപ്ഡസ് 
അറിയിഭകണ്ടതാണ്. അത് ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
െിെത്തില്  ഭര്ഖക്പടുത്തിയാല് , നിങ്ങളുക്ട 
ഓൈര്ി/യൂണിറ്റ് ഉള്ള മുകുവന്  
കനപനികള്ക്കും അയകുന്നതാണ്. 

4. എക്െ ഡിപിയുക്ട അടുത്ത് എങ്ങക്നയാണ് 
ഞാന്  അപ്ഡസ് മാഭറ്റണ്ടത് 
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ഡിപിക് ഒര്ു ഭര്ഖാമൂലമുള്ള അഭപേ 
നല്കി ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തില്  മാറ്റം 
വര്ുത്താവുന്നതാണ്. അത്തര്ത്തിലുള്ള 
അഭപേ ഭ്ായിെ് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിലുള്ള 
ഓഭര്ാ അംൈങ്ങളും ഒപ് ക്വഭകണ്ടതാണ്, 
അക്കൌണ്്ട ഭ് ായിെ് 
ഭൈാള്ക്ഡറുകളുഭടതാക്ണങ്കില്. 
അഭപേഭയാക്ടാപം താക്ക പറയുന്ന ഭര്ഖകള്ക്  
കൂടി െമപിഭകണ്ടതാണ്. 

എ.ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിക്െ ഏറ്റവും പുതിയ 
ഭെറ്റ്ക്മെ് (ക്ലയെ് െവയം ഡിപിക്യ 
െരരിച്ചിടുക്ണ്ടങ്കില്  അതിക്െ ആവരയമില്) 

ബി. പാന്  കാഡ്, പാസ്ഭപാട്, ഭവാഭടസ് സ് 
ഐഡെിറ്റി കാഡ്, ആധാ  കാഡ്, 
ഗപ്ഡവിംഗ് ഗലെന്സ്, എന്.ആ.ഇ.്ി.എ 
കാഡ് തുടങ്ങി ഏക്തങ്കിലും ഒര്ു ക്െല്ഫ് 
അറ്റെഡ് ഭകാപി നല്ഭകണ്ടതാണ്. 

െി.ആധാ  കാഡ്, പാസ്ഭപാട്, ഭവാഭടസ് സ് 
ഐഡി കാഡ്, ഗപ്ഡവിംഗ് ഗലെന്സ് 
ഭപാഭലാത്ത ക്െല്ഫ് അറ്റെ് ക്െയ്ത് 
ഏക്തങ്കിലും ഒര്ു പ്പൂഫ് ഐഡി. 
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പര്ിഭരാധനകായി ഒറി്ിനല്  ഭര്ഖയും 
ഡിപിയുക്ട പകല്  ൈാ്റാഭകണ്ടതാണ്. 
പാടിെിപന്െിക്െ ഭ്ാലികാര്ുക്ട പകല്  
നിങ്ങഭളാ നിങ്ങക്ള പ്പതിനിധീകര്ികുന്നവഭര്ാ 
ഒപ് ക്വഭകണ്ടതാണ്. ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
െിെത്തില്  അപ്ഡസ് മാറ്റാനുള്ള നടപടി 
ആര്ം ിച്ച ഉടന്, എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഇ-
ക്മയിലിഭലക് ഒര്ു െഭരരം അയകുന്നതാണ്. 
ഡിപി അറിയികുന്ന െഭരരത്തിന 
പുറക്മയാണിത്. 

െീമാറ്റ് അസകൌണ്ടിസല പക്ാ പററ്റിംഗ്
ആനുക്ൂലയങ്ങള്ല യമാക്ല് 

1. ക്റഭകാ ഡ് ഭഡറ്റിക്െ പ്പാധാനയം എന്ത് 

ഒര്ു കനപനി ഓൈര്ി ഉടമകള്ക്ക് ഏക്തങ്കിലും 
തര്ത്തിലുള്ള ഭകാപഭററ്റ് ക്ബനിഫിറ്റ് 
നല്കുന്നതിനായുള്ള ലിെ് പര്ിൈണികുന്ന 
അവൊനക്ത്ത തിയ്യതിയാണ് ക്റഭകാഡ് ഭഡറ്റ്. 
ക്റഭകാഡ് ക്ഡയ്റ്റില്  നിങ്ങളുക്ട ഭപര് കനപനി 
പ്പെിദ്ധീകര്ിച്ച ക്ബനിഫിറ്റ് െവീകര്ികാനുള്ളവര്ുക്ട 
ലിെില്  ഉക്ണ്ടങ്കില്  നിങ്ങള്ക്ക് അത് 
െവീകര്ികാവുന്നതാണ്. അത്ക്കാണ്ട്, നിങ്ങള്ക്  
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വാങ്ങിയ ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് നിങ്ങളുക്ട 
അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്റഭകാഡ് ക്ഡയ്റ്റിന മുനപ് 
തക്ന്ന ഭപ്ബാക  പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്തുക്വന്ന് 
ഉറപിഭകണ്ടതാണ്.  

2. എനിക് എങ്ങക്നയാണ് ഡിവിഡെ്, പലിര, 
അക്ല്ങ്കില്  കാശ് ആയിടുള്ള ലാ ങ്ങള്ക്  
ല ികുക. 

ബന്ധമക്പട കനപനി എന്.എസ്.ഡി.എലില്  നിന്ന് 
ഭനടം ല ിഭകണ്ട ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട വിവര്ം 
ക്റഭകാഡ് ഭഡറ്റിഭലത് പ്പകാര്ം െവീകര്ികും. 
കനപനി കിടാനുള്ള തുക അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട 
ലിങ്ക് ക്െയ്യക്പട ബാങ്കിഭലക് ഭനര്ിട് അയകുന്നു.  

3. ഡീമാറ്റ് ഭഫാമില്  ഞാന്  ഓൈര്ികള്ക്  
െൂേകുകയാക്ണങ്കില്  എങ്ങക്നയാണ് 
ഭബാണസ് ല ികകുക.  

ബന്ധമക്പട കനപനി ആനുകൂലയം ല ിഭകണ്ട 
ഭൈാള്ക്ഡറുക്ടയും അവര്ുക്ട ഭൈാള്ക്ഡിംഗ്െിക്െയും 
ക്റഭകാഡ് ഭഡറ്റ് പ്പകാര്മുള്ള വിവര്ങ്ങള്ക്  
കനപനിയില്  നിന്നും െവീകര്ികുന്നു. താങ്കളുക്ട 
ഓൈര്ികളുക്ട എണ്ണക്മടുത്ത് അത് നിങ്ങളുക്ട 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് കനപിഭയാ അക്ല്ങ്കില്  
അതിെ ആ.ടി.എഭയാ ക്പ്കഡിറ്റ് ആകുന്നു. 
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4. എക്െ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് ക്പ്കഡിറ്റ് 
ആയ ഭബാണസ്/ഗററ്റ് രര്ിയാക്ണന്ന് എങ്ങക്ന 
ഉറപികാന്  ൊധികും. 

ഇഷയൂവ  കനപനിഭയാ അതിക്െ ആ.ടി.എഭയാ 
ഭബാണസ്/ഗററ്റ് എന്നിവ അഭലാട്ക്മെ് അഗഡവസ് 
പ്പെിദ്ധീകര്ികുന്നു. നിങ്ങളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
ഭെറ്റ്ക്മെ് അതുമായി ഒത്തു ഭനാകണം. അവ 
ര്ണ്ടും തുലയമാക്ണന്ന് ഉറപ് വര്ുത്തുക. 

എന്.എസ്.െി.എല് പെവനങ്ങള്കുള്ള
ൊ് 

1. അക്കൌണ്ട് തുറകാനും ക്ഡഭപാെിറ്ററിയുമായ 
ബന്ധമക്പട മറ്്റ പ്ടാന്ൊേനുകള്ക്കംു 
എപ്തയാണ് ൊ് 

എന്.എസ്.ഡി.എല്  ൊ് ഏക്പടുത്തുന്നത് 
ഡിപികള്ക്കാണ്. അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിനല്. 
ഡിപികള്ക്ക് ഏക്പടുത്തിയ ൊ് ഫിക്െിഡ് 
ആണ്. ഡിപികള്ക്  അടഭകണ്ട മുകുവന്  ൊ ു്ം 
താക്ക കാണുന്ന ലിങ്കില്  ല യമാണ്. 
https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-

participants.php.  

ഡിപി ക്ലയെിനക്റ ഭമല്  വയതയസ്ത ഭെവനങ്ങള്ക്ക് 
ൊ് ്ടാകുന്നു. അവ  ്ടാകുന്ന മുകുവന്  

https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
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ൊ്ും അക്കൌണ്ട് തുറകുന്ന െമയത്ത് 
നിങ്ങള്ക്ക് തന്ന താര്ിഫ് ഷീറ്റില്  കാണാവുന്നതാണ്. 
ഇതിക്െ ഒര്ു ഭകാപി പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന 
ആവരയങ്ങള്ക്കായി െൂേിച്ച് ക്വഭകണ്ടതാണ്. 
മുപത് ദ്ിവെം മുനപ് ഭനാടീസ് നല്കി നിങ്ങളുക്ട 
ഡിപിക് ൊ് മാറ്റാവുന്നതാണ്. 

നിങ്ങ ുസെെീമാറ്റ്അസകൌണ്ട്പ്ശദ്ധികുക് 

 

1. ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപില്  
എക്െികയൂഷന്  ഭഡറ്റ് എകുതാതിര്ികുന്നത് 
രര്ിയാഭണാ 

അല്. എക്െികയൂഷന്  ഭഡറ്റ് ഭര്ഖക്പടുത്താക്ത 
ഡിപിക് ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  സ്ലിപ് 
നല്കര്ുത്. നിങ്ങള്ക്  ഉഭേരിച്ച ക്െകയൂര്ിറ്റിയും 
അളവും ക്ഡബിറ്റ് ആഭവണ്ട തിയ്യതിയാണ് 
ഭെഭകണ്ടതാണ്. മാക് ഇന്സ്പ്ടേന്  ഉക്ണ്ടങ്കില്  
ക്പ ഇന്  ദ്ിവെത്തിനുള്ളിലാവണമത്. ഓഫ് 
മാകറ്റ് പ്ടാന്സ്ഫ  ആക്ണങ്കില്  പിന്നീടുള്ള 
ഏക്തങ്കിലും ഭഡറ്റിന ആകാവുന്നതാണ്. 

2. ഓഭര്ാ പ്ടാന്ൊേന ഭരഷവും എക്െ ഡിപി 
അക്കൌണ്ട് അപ്ഭഡറ്റ് ക്െയ്തിടുണ്ടാവുക്മന്ന് 
എങ്ങക്നയാണ് മനസ്സിലാകാന്  ൊധികുക.  
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നിങ്ങളുക്ട അക്കൌണ്ടില്  െം വികുന്ന 
പ്ടാന്ൊേന്സ് പര്ിഭരാധികാന്  െമയ 
ബന്ധമിതമായി നിങ്ങള്ക്ക് അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ് 
ല ികുന്നതാണ്. ക്മാഗബല്  ആപ്, ഐഡിയാസ്, 
എസ്.എം.എസ് അഭലട് ഭപാഭലാത്തവ 
ആക്ടീവാകിയും അക്കൌണ്ടില്  നടകുന്ന 
പ്ടാന്ൊേന്  പര്ിഭരാധികാവുന്നതാണ്. 

3. എപ്ത ദ്ിവെം കൂടുനഭപാള്ക്  ഞാന്  ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ് െവീകര്ികണം. 

എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഓഭര്ാ മാെവും ഒര്ു 
കണ്ഭൊളിഭഡറ്റഡ് അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ് തര്ുന്നു. 
(ബി.എസ്.ഡി.എ ഭൈാള്ക്ഭഡസ് െിന മൂന്ന് 
മാെത്തിക്ലാര്ികല്  നല്കുന്നു.) പ്പസ്തുത 
മാെങ്ങളില്  പ്ടാന്ൊേന്സ് നടന്നിടുക്ണ്ടങ്കില്. 
പ്ടാന്ൊേന്സ് ഒന്നും നടന്നിടിക്ല്ങ്കിഭലാ 
അക്കൌണ്ട് ബാലന്സ് ഒന്നും ഇല്ാതിര്ികുകഭയാ 
ക്െയ്യുകയാക്ണങ്കില്  വഷത്തിക്ലാര്ികലാണ് 
ഭെറ്റ്ക്മെ് അയകുന്നത്. 

4. എക്െ അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റക്മെില്  എക്ന്തങ്കിലും 
പിരക് ഉണ്ടായാല്  ഞാന്  എന്താണ് 
ക്െഭയ്യണ്ടത്. 

അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെില്  വല് പിരകും പ്രദ്ധയില്  
ക്പടാല്  എപ്തയും ഭവൈം നിങ്ങളുക്ട ഡിപിക്യ 
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ബന്ധമക്പടുക. ഡിപി തലത്തില്  പര്ിൈാര്ം 
കണ്ടിടിക്ല്ങ്കില്  നിങ്ങള്ക്  എന്.എസ്.ഡി.എലിക്ന 
ബന്ധമക്പടുക.  

5. എക്െ അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ് നശ്ടക്പടാല്  
ഞാന്  എന്ത് ക്െയ്യും.  

പ്പയാെക്പഭടണ്ട ആവരയമില്. നിങ്ങള്ക്  ഉഭേരികുന്ന 
െമയഭത്തകുള്ള ഭെറ്റ്ക്മെ് തര്ാന്  ഒന്നും കൂടി 
ആവരയക്പടാവുന്നതാണ്. പ്ടാന്െിറ്റ് െമയത്ത് 
ഭെറ്റ്ക്മെ് നഷ്ടക്പടുകഭയാ മാറിഭപാവുകഭയാ 
ക്െയ്തിക്ല്ന്ന് ഉറപാകാന്  ഇ-െി.എ.എസ് 
ക്തര്ക്ഞ്ഞടുകാവുന്നതാണ്. ഐഡിയാസ്, ക്മാഗബല്  
ആപ് ഭപാഭലാത്ത ക്ഫെിലിറ്റി 
ഉപഭയാൈികുകയാണങ്കില്  താങ്കള്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 
െമയത്ത് ഭെറ്റ്ക്മെ് ക്ഡൌണ്ഭലാഡ് 
ക്െയ്യാവുന്നതാണ്. 

6. അക്കൌണ്ട് മര്വിപികുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്  
എന്താണ്. എനിക് എങ്ങക്ന അത് ക്െയ്യാന്  
ൊധികും. 

അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ  നല്കിയ 
നിഭേരത്തിനനുെര്ിച്ച് മാപ്തഭമ ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടില്  പ്ടാന്ൊേന്സ് നടകുകയുള്ളൂ. 
കൂടാക്ത ക്മയ്ക  ക്െക  െിെം മുഭഖന മാപ്തഭമ 
ഡിപിക് ക്ഡഭപാെിറ്ററി ഭൊഫ്റ്റ് ക്വയറിഭലക് 
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പ്പഭവരികാന്  ൊധികുകയുള്ളൂ. നിങ്ങള്ക്  
ഉഭേരികാത്ത വല ് പ്ടാന്ൊേന്െംു 
െം വികുകയാക്ണങ്കില്  അത് തടയാനായി 
അക്കൌണ്ട് മര്വിപികാന്  ഡിപിക് ഭര്ഖാമൂലം 
അഭപേ നല്കാവുന്നതാണ്. താക്ക പറയുന്ന 
ര്ീതികളില്  അക്കൌണ്ട് മര്വിപികാം. 

എ.ക്ഡബിറ്റ് ആകുന്നത് മാപ്തം മര്വിപികുക – 
ഡിപിക് പ്ഫീസ് ഇന്സ്പ്ടേന്സ് (freez instructions) 
നല്കി ക്ഡബിറ്റ് ആകുന്നത് മാപ്തം മര്വിപികുക. 
എന്നിര്ന്നാലും അക്കൌണ്്ട ഭൈാള്ക്ഡറ് ക് 
അക്കൌണ്ട് മര്വിച്ചിര്ികുന്ന െര ത്തിലും 
ഭബാണഭൊ അക്ല്ങ്കില്  മക്റ്റക്ന്തങ്കിലും 
ഭകാപഭറഷന്  ആേന്  മുഭഖനയുള്ള ക്പ്കഡിഭറ്റാ 
ല ികുന്നതാണ്. 

ബി.ക്പ്കഡിറ്റാകുന്നതും ക്ഡബിറ്റാകുന്നതും 
മര്വിപികുക – ഒര്ു അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡക് 
ക്പ്കഡിറ്റ് ആകുന്നതും ക്ഡബിറ്റ് ആകുന്നതും 
മര്വിപികാന്  ൊധികുന്നതാണ്. പിന്നീ് 
അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡ  അണ്പ്ഫീസ് (unfreez) 
ക്െയ്യാനുള്ള അഭപേ നല്കാക്ത ഒര്ു ക്പ്കഡിറ്റും 
ക്ഡബിറ്റും നടകുന്നതല്. നീണ്ട കാലഭത്തക് 
അക്കൌണ്ട് ഉപഭയാൈികാത്ത ക്ലയെിന ഇത് 
വലിയ ഉപകാര്മാണ്. ക്പ്കഡിറ്റും ക്ഡബിറ്റും 
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മര്വിപിച്ചാല്  ക്ഡബിറ്റ് തടയുന്നഭതാ് കൂടി 
അനൈമായ ക്പ്കഡിറ്റും ഒകിവാകാവുന്നതാണ്. 

െി.അക്കൌണ്ടിക്ല പ്പഭതയകമായ ഐ.എസ്.ഐ.എന്  
മര്വിപികുക – അക്കൌണ്ട് മുകുവനും 
മര്വിപികാക്ത ഏക്തങ്കിലും ഒര്ു പ്പഭതയക 
ഐ.എസ്.ഐ.എന്  (ഒര്ു പ്പഭതയക കനപനിയുക്ട 
ക്െകയൂര്ിറ്റി) ക്ഡബിറ്റാകുന്നഭതാ അല്ങ്കില്  
ക്ഡബിറ്റും ക്പ്കഡിറ്റും ആകുന്നഭതാ 
മര്വിപികാവുന്നതാണ്. ് തര്ത്തിലുള്ള 
മര്വിപികല്  നടത്തിയാല്  പ്പസ്തുത 
കനപനിയുക്ടതല്ാത്ത മുകുവന്  ക്പ്കഡിറ്റും 
ക്ഡബിറ്റും നടകുന്നതും പ്പസ്തുത കനപനിയുക്ട 
ക്ഡബിഭറ്റാ അക്ല്ങ്കില്  ക്ഡബിറ്റും ക്പ്കഡിറ്റുഭമാ 
നടകാതിര്ികുകയും ക്െയ്യുന്നതാണ്. ക്ലയെിന 
അക്കൌണ്ടിലുള്ള മറ്റ്  ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
ഉപഭയാൈികാവുന്നതാണ്. അഭതപ്പകാര്ം തക്ന്ന 
ക്ഡബിറ്റ് മാപ്തം മര്വിപികക്പട 
ഐ.എസ്.ഐ.എനിക്െ ക്പ്കഡിറ്റ് 
ഉപഭയാൈികാവുന്നതുമാണ്. 

ഡി.ഐ.എസ്.ഐ.എന്നിലുള്ള ഒര്ു നിശ്ചിത എണ്ണം 
ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് മര്വിപികുക. ഒര്ു പ്പഭതയക 
ക്െകയൂര്ിറ്റിയുക്ട നിശ്ചിത അളവും ഒര്ു 
ഭൈാള്ക്ഡക് ഭവണക്മങ്കില്  
മര്വിപികാവുന്നതാണ്. 
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7. എക്െ ഡിപി ബാങ്ക്റപ്റ്റില്  അകക്പടുകഭയാ 
ഭെവനം നിറുത്തുകഭയാ ക്െയ്താല്  എന്താണ് 
െം വികുക. 

അപൂവം െര ത്തില്  ഡിപി 
ബാങ്ക്റപ്റ്റിലകക്പടുകഭയാ ഭെവനം നിറുത്തുകഭയാ 
ക്െഭയ്യണ്ടി വര്ികയാക്ണങ്കില്  അക്കൌണ്ട് 
ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട മുകുവന്  താല്പര്യങ്ങളും 
മുകുവനായും െംര്േികക്പടുന്നതാണ്. അത്തര്ം 
െര ത്തില്  താങ്കളുക്ട മുകുവന്  ബാലന്െും 
മക്റ്റാര്ു ഡിപിയുക്ട പകലുള്ള അക്കൌണ്ടിഭലക് 
മാറ്റാഭനാ റീക്മറ്റീര്ിയഗലസ് ക്െയ്യാഭനാ അവെര്ം 
തര്ുന്നതാണ്. 

8. ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തിക്ല ഡാറ്റകള്ക്  
െംര്േികാന്  എന്.എസ്.ഡി.എല്  എന്ത് 
മുന്കര്ുതലാണ് െവീകര്ികുന്നത്.  

ഡാറ്റകളുടം െുര്േിതതവത്തിനും െമപ്ൈതകും 
വലിയ പ്പാധാനയമാണ് എന്.എസ്.ഡി.എല്  
നല്കുന്നത്. ഇതിന വലിയ പര്ിൈണയാണ് 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  നല്കുന്നത്. ക്ലയെിക്െ ഡാറ്റയും 
അെറ്റും െംര്േികാന്  ആവുന്നക്തല്ാം പര്മാവധി 
ക്െയ്യാന്  ഡിപിമാഭര്ാ് അഭപേികുന്നുമുണ്ട്.  

ഇതിനായി എന്.എസ്.ഡി.എല്  െവീകര്ികുന്ന െില 
മാഗങ്ങളാണ് താക്ക ഭെകുന്നത്. 

എ.ഡിപി ക്ലവലിലും ക്ഡഭപാെിറ്ററി ക്ലവലിലും 
ദ്ിവെവും ബാക്അപ് ക്െയ്യാന്  െമപ്ൈാമായ 
െംവിധാനം. 
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ബി.ഡിപിയും ക്ഡഭപാെിറ്ററിയും പ്പാഭദ്രികമായും 
റിഭമാട് ഗെറ്റിലും ദ്ിഭനനക്യഭന്നാണം ബാക്അപ് 
ക്െയ്യുന്നു. 

െി.ഏത് തര്ത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഭനര്ിടാന്  
ബാക്അപ് ഗെറ്റും ഡിൊെ  റീകവറി ഗെറ്റും 
െൂേികുന്നു.  

ഡി.ഡാറ്റ ഗകകാര്യം ക്െയ്യാനും ഗെബ  
ക്െകയൂര്ിറ്റികും ൊധയമായ ഏറ്റവും മുന്തിയ 
െംവിധാനം പ്പഭയാ്നക്പടുത്തുന്നു. 

ഇ.ക്ഡഭപാെിറ്ററി ഇന്പ്ഫാസ്പ്ടക്െറില്  
ഉപഭയാൈികുന്ന ഉപകര്ണങ്ങള്ക്കും ആരയ 
വിനിമയ െംവധാനങ്ങള്ക് കും ഫാള്ക്  ബാകപ് 
ക്മകാനിെം. 

എഫ്.ക്പ്പാഫഷണലുകളും ഭയാൈയര്ുമായ വിദ്ഗ്ധ  
ഗകകാര്യം ക്െയ്യുന്ന ആട് ഡാറ്റാ ക്െെ  
ര്ൂപത്തില്  ഡാറ്റ െൂേികക്പടുന്നു. 

്ി.ഓഭര്ാ തലത്തിലും ഭലാ്ികലും ഫിെികലുമായ 
ആക്െസ് ബാര്ിഭയസ് സ് െവീകര്ിച്ചിര്ികുന്നു. 

എച്ച്.ക്ഡഭപാെിറ്ററിയിക്ല പ്കിടികല്  ഡാറ്റാ  
എന്പ്ടികായി ക്മയ്ക  ക്െക  െിെം 
പിന്തുടര്ുന്നു. 

ഐ.എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഐ.എസ്.ഒ – 27001 
ക്െടിഫിഭകഷന്  (ISO – 27001 certification) 
(ഇന്ഫഭമഷന്  ക്െകയൂര്ിറ്റി മാഭന്ക്മെിന) 
കര്സ്ഥമാകിയിര്ികുന്നു. ഐ.എസ്.ഒ 22301:2012 
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ക്െടിഫിഭകഷനും (ISO 22301:2012 certification) 
(ബിെിസ് കണ്ടിനയൂയിറ്റി മാഭന്ക്മെ് 
െിെങ്ങള്ക്ക്) ല ിച്ചിര്ികുന്നു. ഏറ്റവും നല് 
പ്പവത്തനമാക്ണന്ന് െൂെിപികുകയും 
ക്െയ്തിര്ികുന്നു. 

9. ഡിപികള്ക്  മുകുവന്  വയവസ്ഥകളും 
പാലികുന്നുക്ണ്ടന്ന് എങ്ങക്നയാണ് 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  ഉറപാകുന്നത്. 

വഷത്തില്  ഒര്ു തവണക്യങ്കിലും 
എന്.എസ്.ഡി.എല്  നടത്തുന്ന പര്ിഭരാധനക് എല്ാ 
ഡിപികളും വിഭധയമാവാറുണ്ട്. കൂടാക്ത, അവക് 
ക്ഡഭപാെിറ്ററി ഓപഭറഷന്സ് െവതപ്ന്തവും 
നൂതനവുമായ ര്ീതിയില്  ഓഡിറ്റ് ക്െയ്യക്പടുന്നു. 
വഷത്തില്  ര്ണ്്ട തവണ അതിക്െ റിഭപാട് 
എന്.എസ്.ഡി.എലിന ഗകമാറുന്നു. ഡിപികക്ള 
ക്െബിയും പര്ിഭരാധനക് വിഭധയമാകാറുണ്ട്. 

10. ഏക്തങ്കിലംു ൈവണ്ക്മെ് 
അഭതാറിറ്റികളാഭണാ എന്.എസ്.ഡി.എല് 
ഓപഭററ്റ് ക്െയ്യുന്നത്.  

ക്െബി ക്െകയൂര്ിറ്റി ക്ഡഭപാെിറ്ററി ആയി 
പ്പവത്തികാന്  അധികാര്ക്പടുത്തിയ സ്ഥാപനമാണ് 
എന്.എസ്.ഡി.എല്. ക്െബിയുക്ട െമയബന്ധമിതമായ 
പര്ിഭരാധനക് എന്.എസ്.ഡി.എല്  
വിഭധയമാഭവണ്ടതാണ്. കൂടാക്ത കനപനീസ് ആക്് 
– 2013 പ്പകാര്ം പല ഓഡിറ്റിംൈിനും അവ  
വിഭധയമാഭവണ്ടതാണ്. 
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11. ക്ഡഭപാെിറ്ററി ഓപഭറഷന്സ് എക്ന്തങ്കിലും 
ഇന്ഷൂറന്സ് എടുത്തിടുഭണ്ടാ 

എല്ാ ഡിപികളുക്ട ഭപര്ിലും എന്.എസ്.ഡി.എല്  
ഇന്ഷൂറന്സ് എടുത്തിടുണ്ട്.  

ക്ൂെുതല്വിവരങ്ങള് 

ല ികാത്ത െിവിെെ്/റൈരിക്ള്
എന്നിവയുസെറീഫണ്ട്ആവശയസപെല് 

തുടച്ചയായ ഏസ്  വഷം ആകും നല്കാത്തതും 
ആര്ും ആവരയക്പടാത്തതുമായ 
ഡിവിഡെ്/ഓൈര്ികള്ക്  കനപനികള്ക്  ഇന്വെ  
എ്യൂഭകഷന്  ആെ് ക്പ്പാടേന്  ഫണ്ടിഭലക് 
പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യുന്നതാണ്. ഐ.്.പി.എഫ് 
കനപനീസ് ആക്്, 2013 വയവസ്ഥ പ്പകാര്ം 
സ്ഥാപിതമായ നിയമാനുെൃത ഭബാഡിയാണ്.  

അവകാരപടാത്തതും ല ികാത്തതുമായ ഓൈര്ികല്  
കിടാനായി നിഭേപകഭനാ അക്ല്ങ്കില്  
അഭേൈത്തിക്െ പ്പതിനിധിഭയാ ഐ.ഇ.പി.എഫിന 
അഭപേ നല്ഭകണ്ടതാണ്. അത് പര്ിഭരാധിച്ച 
ഭരഷം, കനപനി പ്പസ്തുത അഭതാറിടിക് 
കണ്ഫഭമഷന്  നല്കുന്നു. ഇലക്ഭപ്ടാണിക് 
പ്ടാന്സ്ഫ  മുഭഖന 
അവകാരവാദ്മുന്നയികുന്നവര്ുക്ട അക്കൌണ്ടിഭലക് 
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പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യാനുള്ള പ്പാര്ം  നടപടികള്ക്  
െവീകര്ികുന്നു. അത് ഓൈര്ിയുക്ട 
കാര്യത്തലാക്ണങ്കില്, ക്ലയിം ഭഫാറത്തില്  
വയക്തമാകിയ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് 
പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യുന്നു. എടാം നനപ  ഡയപ്ൈമില്  
അതിനാവരയമായ മുകുവന്  ഭര്ഖകളും 
നടപടിപ്കമങ്ങളും കാണിച്ചിര്ികുന്നു. ഒര്ു 
ൊനപത്തിക വഷത്തില്  ഒര്ു അഭപേകന ഒര്ു 
ക്ലയിം മാപ്തഭമ ഫയല്  ക്െയ്യാന്  ൊധികുകയുള്ളൂ. 
ദ്യവായി െരരികുക. http://www.iepf.gov.in/ ഓഭര്ാ 
കനപനിയും അവകാരക്പടാത്ത ഓൈര്ികളുക്ടയും 
ഡിവിഡെിക്െയും മുകുവന്  ഡീക്റ്റയ്ല്െും 
തങ്ങളുക്ട ക്വബ്ഗെറ്റില്  
പ്പിെിദ്ധീകര്ിഭകണ്ടതാണ്. 

http://www.iepf.gov.in/
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ക്െകയൂര്ിറ്റികളുക്ട പ്ടാന്സ്ഫറിന ഡീമാറ്റ് 
നിബന്ധമമാണ് 

ലിെഡ് കനപനികളില്  ക്പട ഏത് 
ക്െകയൂര്ിറ്റികളും ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തില്  മാപ്തഭമ 
പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യാന്  ൊധികുകയുള്ളൂക്വന്ന് 
ഏപ്പില്  1, 2019 മുതല്  വയവസ്ഥ 
ക്െയ്തിര്ികുകാണ്. അഥവാ ഏപ്പില്  1, 2019 ന 
ഭരഷം നിങ്ങള്ക്  ലിെഡ് കനപനിയിക്ല ഫിെികല്  
ര്ൂപത്തിലുള്ള ഏക്തങ്കിലും ക്െകയൂര്ിറ്റികള്ക്  
പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യണക്മങ്കില്  ആദ്യം അത് ഡീമാറ്റ് 
അക്കൌണ്ടിഭലക് മാഭറ്റണ്ടി വര്ും. ് ദ്ിവെം 
മുതല്  ഫിെികല്  ര്ൂപത്തിലുള്ള ഓൈര്ികളുക്ട 
പ്ടാന്സ്മിഷനും (ഒര്ാള്ക്  മര്ിച്ചാല്  ഓൈര്ി 
മക്റ്റാര്ാളിഭലക് പ്ടാന്സ്ഫ  ക്െയ്യുന്നത്) 
പ്ടാന്സ്ക്പാെിഷനും (ഷയ  ഭൈാള്ക്ഡറുക്ട 
ഭപര്ുകളുക്ട പാഭറ്റണ്  മാറ്റം വര്ുത്തുന്നത്) മാപ്തഭമ 
അനുവദ്ികുകയുള്ളൂ. അതിനാല്  എപ്തയും ഭവൈം 
ഒര്ു ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുറന്ന് ഓൈര്ികള്ക്  
ഡീമാറ്റിഭലക് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ത്.  

അണ്ലിെഡ്ആയ ലികിക്ക്ന നിക്ള്കുംെീമാറ്റ്
നിബന്ധമമാണ് 

ഭകാപഭററ്റ് കാര്യ മപ്ന്താലയം ക്െപ്റ്റംബ  10, 
2018 ന അണ്ലിെഡ് പബ്ലിക് കനപനി 
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ലിമിറ്റഡിഭനാടും ക്ഡഭപാെിറ്ററി െിെത്തില്  
ഭെര്ാനും ഓൈര്ികള്ക്  ഡീമാറ്റില്  ല യമാകാനും 
ആവരയക്പടിടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ഓൈര്ികള്ക്  ് 
കനപനികള്ക്കും ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തില്  മാപ്തഭമ 
ഇഷയൂ ക്െയ്യാന്  ൊധികുകയുള്ളു. ഒക്ഭടാബ  2, 
2018 മുതല്  ് നിയമം പ്പാബലയത്തില്  വന്നിടുണ്ട്. 
അത്തര്ം കനപനികളുക്ട ഓൈര്ിയുള്ളവക് അത് 
ഡീമാറ്റ് ര്ൂപത്തിഭലക് മാറ്റാവുന്നതും ല യമായ 
ആനുകൂലയങ്ങള്ക്  ഭനടാവുന്നതുമാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഉക്ണ്ടങ്കില്  ഇത്തര്ം 
ഓൈര്ികള്ക്കായി പുതിയ ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
തുറഭകണ്ടതില്. ഭപപ  ര്ൂപത്തിലുള്ള 
നിഭേപങ്ങളും ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിഭലക് 
മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഭൈാള്ക്ഡിംഗ്െിക്െ പാഭറ്റണ്  ഒന്നു 
തക്ന്നയായിര്ികണം. 

ഇന്സവപെഴ്സ്അവയസനസ്പപ് ാപ്ൈാം 

ര്ാ്യം മുകുവന്  നിഭേപകക്ര് 
ഭബാധവല്കര്ികാനുള്ള പദ്ധതികള്ക്  
എന്.എസ്.ഡി.എല്  നടപാകുന്ന .ു അതിക്െ 
ക്ഷഡയൂള്ക്  താക്ക കാണുന്ന ലിങ്കില്  ല ികുന്നതാണ്. 
https://nsdl.co.in/Investor-Awareness- Programmes.php. നിങ്ങളുക്ട 
സ്ഥാപനത്തിഭലാ െിറ്റിയിഭലാ കനപനിയിഭലാ 
അത്തര്ത്തിലുള്ള ഭപ്പാപ്ൈാം നടത്താന്  

https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-%20Programmes.php
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താല്പര്യമുക്ണ്ടങ്കില്  ഞങ്ങക്ള എകുതി 
അറിയിഭകണ്ടതാണ്. info@nsdl.co.in 

നിപഷിക ക്കുള്ളഎന്.എസ്.െി.എല്നയൂസ്സലറ്റ 

തങ്ങളുക്ട പുതിയ ഉല്പന്നക്ത്ത കുറിച്ചും 
ഭെവനങ്ങക്ള കുറിച്ചും നിഭേപകക്ര് 
ഭബാധവാനാകുവാനായി എന്.എസ്.ഡി.എല്  ദ്ി 
ഫിനാന്ഷയല്  കാലിഭഡാസ്ഭകാപ് എന്ന ഭപര്ില്  
ഓഭര്ാ മാെവും നയൂസ് ക്ലറ്റ  പ്പെിദ്ധീകര്ികുന്നു. 
താക്ക കാണുന്ന ലിങ്കില്  ഇ-ക്മയില്  ഐഡി നല്കി 
െബ്സ്ഗപ്കബ് ക്െയ്യാവുന്നതാണ്. https://nsdl.co.in/e-

newsletter.php. 

പ്പസ്തുത മാൈെിക്െ പകയ പതിപുകള്ക്  
https://nsdl.co.in/publications/nest.php.  എന്ന ലിങ്കില്  ല യമാണ്. 

പ് ശ്ന രിൈാരം 

ഒര്ു നിഭേപകനുള്ള പര്ാതി പര്ിൈര്ികാനുള്ള 
ഔഭദ്യാൈിക മാൈങ്ങള്ക്  എന്.എസ്.ഡി.എല്ിനും 
ക്െബികും ഉണ്ട്. വല് പര്ാതിയും ഉക്ണ്ടങ്കില്  
ആദ്യം ഭൊക് ഭപ്ബാകക്റക്യ ഡിപിക്യ 
അറിയികുന്നതാണ് നല്ത്. അവര്ുക്ട 
ക്വബ്ഗെറ്റിഭലാ അവ  തന്ന പുസ്തകത്തിഭലാ 
അവക്ര് ബന്ധമക്പടാനുള്ള നനപ  
ഉണ്ടായിര്ികുന്നതാണ്. അവ  പറഞ്ഞ 
പര്ിൈാര്ത്തില്  െംതൃപ്തര്ക്ല്ങ്കില്  അവ  

mailto:info@nsdl.co.in
https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/publications/nest.php
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നിശ്ചിത െമയത്തിനുള്ളില്  പര്ിൈാര്ം 
പറഞ്ഞിക്ല്ങ്കില്  ബന്ധമക്പട ഭൊക് 
എക്സ്ഭെുുമായി ബന്ധമക്പടാവുന്നതാണ്. 
പകര്മായി, പര്ാതി ക്െബിക്യ ഓണ്ഗലനായി 
അറയികാവുന്നതാണ്. അതിക്െ ലങ്ക് താക്ക 
നല്കുന്നു. https://scores.gov.in/scores/Welcome.html. 

എന്.എസ്.ഡി.എല്  തന്ന ബുക് ക്ലറ്റിക്ല ഭപാെല്  
അപ്ഡെില്  താങ്കളുക്ട ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ടുമായി 
ബന്ധമക്പട പര്ാതി എകുതി അറിയികാവുന്നതാണ്.  

മറ്റുനിപഷിക പക്പ്ന്ദീക്ൃതപെവനങ്ങള് 

നാഷണല്സ്ക്ില്സര ിസ്പ്െി(NSR) 

എന്.എസ്.ആ  ഒര്ു ക്വബ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
െംവിധാനമാണ്. അത് ഇന്തയന്  ഐടി. ആെ് 
ഐടിഇഎസ്/ബിപിഒ എന്നിവയുക്ട ഭ്ാലികാര്ുക്ട 
നിലവില്  ഉള്ളതും െം വനീയമായതുമായ 
വിവര്ങ്ങളുക്ട ഭഫാക്് ഷീറ്റ് അത് ഉള്ക്ക്കാള്ളുന്നു. 
ഇക്താര്ു നാസ്ഭകാം (NASSCOM) െംര് മാണ്. 
കൂടുതല്  വിവര്ങ്ങള്ക്ക് താക്ക കാണുന്ന ലിങ്ക് 
തുറകുക. https://naonalskillsregistry.com/. 

സക്.ഗവ.െിര ിസ്പപ്െഷന്ഏ ന്െി. 

നിഭേപകര്ുക്ട ഭകപ്രീകൃതമായ ക്ക.ഗവ.െി 
ക്റഭകാഡ് അപ് ഭലാഡും ക്ഡൌണ്ഭലാഡും 

https://scores.gov.in/scores/Welcome.html
https://naonalskillsregistry.com/
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ക്െയ്യുന്നു. താക്ക കാണുന്ന ലിങ്ക് െരഷികുക. 
https://kra.ndml.in/. 

നാഷണല് അകാെമിക്സെപ ാെിറ്ററി(NAD) 

അകാഡമിക് ഇന്െിറ്റ ൂ ഷന ംു പര്ിഭരാധകകംു 
വിദ്യാത്ഥികള്ക്കും ഡി്ിറ്റഗലസ്ഡ് ഒതെിക് 
അകാഡമിക് െടിഫികറ്റ് ല യമാകുന്നു. കൂടുതല്  
വിവര്ങ്ങള്ക്ക് െരഷികുക. https://nad.ndml.in/. 

എന്.ഐ.ആ അസകൌണ്ട് (ഇ-ഇന്ഷൂറന്സ്
അസകൌണ്ട്) 

എന്.ഡി.എം.എല്  നാഷണല്  ഇന്ഷൂറന്സ് കനപനി, 
ഇന്ഷൂറന്സ് ക്റൈുഭലറ്ററി ആെ് ക്ഡവക്ലപ്ക്മെ് 
അഭതാറിടി  ഭപര്ില്  നാഷണല്  ഇന്ഷൂറന്സ് 
ക്ഡഭപാെിറ്റഡി ക്െറ്റപ് ക്െയ്യുന്നു. 

ഒര്ു ഇ-ഇന്ഷൂറന്സ് അക്കൌണ്ടില്  ഇലക്ഭപ്ടാണിക് 
ര്ൂപത്തില്  എലാ് തര്ത്തിലുമുള്ള ഇന്ഷൂറന്സ് 
ഭപാളിെിയും ഭൈാള്ക്ഡ് ക്െയ്യാന്  െൈായികുന്നു. 
ഒര്ു ഭലാൈിംൈിലൂക്ട മുകുവനും ആക്െസ് 
ക്െയ്യാനും ഇത് മൂലം ൊധികുന്നു. ഇത് പ്ഫീ ആയി 
തുറകാവുന്നതാണ്. ക ടൂുതല്  വിവര്ങ്ങള്ക്ക് 
െരഷികുക. https://www.nir.ndml.in/. 

ഭമക്ല പറഞ്ഞ ഭെവനങ്ങള്ക്  എന്.എസ്.ഡി.എല്  
ഡാറ്റാ ക്ബയ്സ് മാഭന്ക്മെ് ലിമിറ്റഡ് (NDML) ആണ് 

https://kra.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://www.nir.ndml.in/
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ഓഫ  ക്െയ്യുന്നത്. അത് നൂറ് രതമാനം 
എന്.എസ്.ഡി.എലിക്െ കനപനിയാണ്. 

എന്.എസ്.െി.എലിസനബന്ധമസപെുക് 

 പര്ാതികും െംരയത്തിനും ബന്ധമക്പടുക. 
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecompl

aints.aspx 

 പര്ാതിക്പടാനുള്ള ഇ-ക്മയില്  ഐഡി. 
info@nsdl.co.in 

 ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഭൈാള്ക്ഡകുള്ള ഭടാള്ക്  പ്ഫീ 
നനപ . 1800 222 990 

 

എന്എസ്െിഎല്റഫീെുക്ള് 

ഭകപ്ര ഓഫീസ് ഭപ്ടഡ് ഭവള്ക്ഡ്,എ 
വിങ്,നാലാം നില,കമല 
മില്സ് 
ഭകാക്പൌണ്ട്,ഭലാവ  
പാര്ല്,മുംഗബ – 
4000013 

ഭഫാണ്  - (022)24994200 

പ്ബാു് ഓഫീെുകള്ക്   

അഹ്മദ്ാബാദ് 402, നാലാം നില, 
ക്ൈറിഭട് 
ഭൈാറിഭൊണ്, ഓഫ്, 
െി.്ി ഭറാഡ്, 
നവര്ംൈപുര്, 

https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
mailto:info@nsdl.co.in
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അൈമ്മദ്ാബാദ്, 380009, 
ക്ടലഭഫാണ് - 
(079)26461375 

ബംൈളൂര്ു ഓഫീസ് നമ്പ .106, 
ഡി ബി എസ് ക്ൈൌസ് 
26, 
കണ്ണിംഗ് ൈാം ഭറാഡ്, 
ബംൈളൂര്ു  - 560052 

 
ഭഫാണ് - (080)40407106 

 

ക്െഗന്ന 6എ,ആറാം 
നില,ക്കനെസ് ടഭവസ് സ്, 
#1ര്ാമകൃഷ്ണ സ്പ്ടീറ്റ്, 
ഭനാത്ത് ഉസ്മാന്  
ഭറാഡ്, 
ടി നൈ, ക്െഗന്ന – 
600017 

 
ഭഫാണ് - 
(044)28143917/11 
 

 
ഗൈദ്ര്ാബാദ് ഓഫീസ് നമ്പ .123, 

ഗൈദ്ര്ാബാദ് ഭര്ൈസ് 
മിഡ് ക്ടൌണ്, 
ഒന്നാം നില, മിഡ് 
ക്ടൌണ് പ്ലാെ, 
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ഭറാഡ് നമ്പ .1,ബുാര് 
ൈില്സ്, 
ഗൈദ്ര്ാബാദ് – 500033 

 
ഭഫാണ് - (040)44334178 

ക്കാച്ചി െയൂട് നമ്പ.എസ് – 105, 
ഭമാണ്ലാഷ് ബിെിനസ് 
ക്െെ  , 
നാലാം നില, 
പ്കക്െന്സ് ടവ , 
എന്  എച്ച് 47,െങ്ങമ്പുക 
നൈ  ഭപാെ്, 
ക്കാച്ചി – 682033 

 

ഭഫാണ് - (0484)2933075 
ക്കാല്കത്ത യൂണിറ്റ് ടു ഇ,ര്ണ്ടാം 

നില,ദ് 
മിഭല്നിയം,235/ര്ണ്ട് എ, 
എ ക്് െി ഭബാസ് 
ഭറാഡ്, 
ക്കാല്കത്ത - 700020 

ഭഫാണ് - (033)22904243 

(033)22904246 
നയൂഡല്ൈി യൂണിറ്റ് 

നമ്പ .601,603,604, 
ആറാം നില, 
ടവ  - എ,ക്നൌറംഗ് 
ക്ൈൌസ്, 
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കസ്തൂബാ ൈാന്ധമി 
മാഗ്, 
ക്കാക്ന്നൌട് ഭപ്ലസ്, 
നയൂഡല്ൈി - 110001 

ഭഫാണ് - (011)23353814 

(011)23353815 

  

ഉപകാര് പ്പദ്മായ മറ്റ് ലിങ്കുകള്ക്  

http://www.ncfe.org.in/ 

 

https://investor.sebi.gov.in/ 

 

https://www.irdai.gov.in/ 

 

https://www.nism.ac.in/ 

 

https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854 

 

https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx 

 

www.nsdl.co.in  

 

ഉ പയാൈിച്ചെുരുകരൂ ങ്ങള് 

ബി എസ് ഡി എ ഭബെിക് െവീെസ് 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 

http://www.ncfe.org.in/
https://investor.sebi.gov.in/
https://www.irdai.gov.in/
https://www.nism.ac.in/
https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854
https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx
http://www.nsdl.co.in/
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ബി എസ് ഇ ബി.എസ്.ഇ ലിമിറ്റഡ് 
(ആദ്യം ഭബാംക്ബ 
ഭൊക് എക്സ്ഭെു് 
എന്നായിര്ുന്നു 
അറിയക്പടിര്ുന്നത്) 

െി എ എസ് കണ്ഭൊളിഭഡറ്റഡ് 
അക്കൌണ്ട് ഭെറ്റ്ക്മെ് 

െി ക്ക ഗവ െി ഭകപ്ര ക്ക.ഗവ.െി 
െി ആ  എഫ് കണ്ഭവഷന്  റികവെ് 

ഭഫാം 

ഡി ഐ എസ് ക്ഡലിവറി ഇന്സ്പ്ടേന്  
സ്ലിപ് 

ഡി പി ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
പാ്െിപെ്സ് 

ഡി ആ  എഫ് ഡീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  
റികവെ് ഭഫാം 

്ി – ക്െക് ൈവണ്ക്മെ് 
ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 

ഐഡിയാസ് ഇെക്നറ്റ് ക്ബയ്സ്ഡ് 
ഡീമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് 
ഭെറ്റ്ക്മെ് 

ഐ ഇ പി എഫ് ഇന്ക്വെ  
എഡുഭകഷന്  ആെ് 
ക്പ്പാടേന്  അഭതാറിടി 

ഐ എഫ് എസ് െി ഇന്തയന്  ഫിനാന്ഷയല്  
െിെം ഭകാഡ് 

ഐ പി ഒ ഇനിഷയല്  പബ്ലിക് 
ഓഫ  
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ഐ ആര് ഡി എ ഐ ഇന്ഷൂറന്സ് 
ക്റൈുഭലറ്ററി ആെ് 
ക്ഡവക്ലപ്ക്മെ് 
അഭതാറിടി ഓഫ് ഇന്തയ 
ലിമിറ്റഡ് 

ഐ എസ് ഐ എന്  ഇെനാഷണല്  
ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 
ഐഡെിഫിഭകഷന്  
നനപ  

ക്ക ആ  എ ക്ക.ഗവ.െി 
ര്്ിസ്ഭപ്ടഷന്  ഏ്ന്െി 

ക്ക ഗവ െി ഭനാ യുവ  കെ  
എല്  എ എസ് ഭലാണ്  എഗൈനെ് 

ഷയ  
എന്  എ ഡി നാഷണല്  അകാഡമിക് 

ക്ഡഭപാെിറ്ററി 
എന്  ഡി എം എല്  എന്.എസ്.ഡി.എല്  

ഡാറ്റാക്ബയ്സ് 
മാഭന്ക്മെ് ലിമിറ്റഡ് 

എന്  എഫ് ഒ നയൂ ഫണ്ട് ഓഫ  
എന്  ഐ ആ  നാഷനല്  ഇന്ഷൂറന്സ് 

ക്റഭപാെിറ്ററി 
എന്  ആ  ഐ ഭനാണ്  ക്റെിഡെ് 

ഇന്തയന്  
എന്  എസ് ഡി എല്  നാഷണല്  ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് 

ക്ഡഭപാെിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് 

എന്  എസ് ഇ നാഷണല്  ഭൊക് 
എക്സ്ഭെു് ഓഫ് 
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ഇന്തയ ലിമിറ്റഡ് 

എന്  എസ് ആ  നാഷണല്  സ്കില്  
ക്ര്്ിസ്പ്ടി 

പി എ എന്  ക്പക്മക്നെ് 
അക്കൌണ്ട് നനപ  

പി ഒ എ പവ  ഓഫ് അഭറ്റാണി 
ആ  ആ  എഫ് റീക്മറ്റീര്ിയഗലഭെഷന്  

റികവെ് ഭഫാം 

ആ  ടി എ ക്റ്ിസ്പ്ടാ  ടു ആന്  
ഇഷയൂ ആെ് ഷയ  
പ്ടാന്സ്ഫറ്   ഏക്്െ് 

ക്െബി ക്െബി 
എസ് ്ി ബി ഭൊവറിംഗ് ഭൈാള്ക്ഡ് 

ഭബാണ്ട് 
എസ് ഐ പി െിെമാറ്റിക് 

ഇന്ക്വെ്ക്മെ് പ്ലാന്  
എസ് എല്  ബി എസ് ക്െകയൂര്ിറ്റീസ് ക്ലെിംഗ് 

ആെ് ഭബാഭറാവിംഗ് 
സ്കീം 

എസ് എം എസ് ഭഷാട് ക്മഭെ് 
െവീസ് 

എസ് ഒ എ ഭെറ്റ്ക്മെ് ഓഫ് 
അക്കൌണ്ട് 

 

് പ്പെിദ്ധീകര്ണം എന്.എസ്.ഡി.എല്  
ഇന്ക്വെ  ക്പ്പാടേന്  ഫണ്ട് പ്ടെിക്െ െംര് മാണ്. 
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ഡിസ്ക്ക്ലയ്മ  - നിഭേപികുന്നവര്ുക്ട 
ക്മാത്തത്തിലുള്ള താല്പര്യ െംര്േണാത്ഥമാണ് 
ഇത് പ്പെിദ്ധീകര്ികുന്നത്. ഇതില്  നല്കിയിര്ികുന്ന 
വിവര്ങ്ങള്ക്  വയതയസ്ത സ്ഥലങ്ങളില്  നിന്ന് 
ഭരഖര്ിച്ചവയാണ്. ഇത് ഉപഭയാൈിച്ച് നിയമ നടപടി 
െവീകര്ികുകഭയാ ഒര്ു നിഭേപം നടത്തുന്നതുമായി 
ബന്ധമക്പട തീര്ുമാനം എടുകുകഭയാ ക്െയ്യര്ുത്. 
ൊധയമായ മുകുവന്  നിയമങ്ങളും വയവസ്ഥകളും 
ഇതില്  ഉള്ക്ക്കാള്ളിച്ചിടില്. ക്മാത്തത്തില്  കാര്യങ്ങള്ക്  
മനസ്സിലാകാന്  ഭവണ്ടി മാപ്തഭമ വായനകാ  ഇത് 
ഉപഭയാൈികാവൂ. എന്.എസ്.ഡി.എലിക്ന 
കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്  വിവര്ങ്ങള്ക്കായി താക്ക 
കാണുന്ന ഗെറ്റ് െരഷികുക, www.nsdl.co.in. 

ഇതില്  വല് ക്തറ്റും പ്രദ്ധയില്  ക്പടാല്  താക്ക 
കാണുന്ന ഐഡിയിഭലക് ഞങ്ങക്ള എകുതി 
അറിയികുക. info@nsdl.co.in. 

 

http://www.nsdl.co.in/
mailto:info@nsdl.co.in

